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PRANCŪZIJA IMSIS
VOKIETIJA AIŠKINASI DEL RYTU 

LOKARNO PAKTO
Lenkai atkakliai kovoja tautinių 

mažumų reikalu

SOVIETAI IGNORUOJA LENKUS

PjARYŽIUS, rūgs. 11. — I VARŠUVĮA, nigs. 11. 
Prancūzijos vyriausybės siu-1 Didžiosios valstybės pagaliau
ogsniuose kalbama, kad jei 
Vokietija paneigia planuoja
mą rytų valstybių Lokarno 
paktą, Prancūzija bus pri
versta apsupti Vokietiją ga
linga politine siena.

nusprendė T. Sąjungon pri-
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KAS KALTAS 112 

GAISRUS
v-*

DEMOi 
MAINE

RADIKALAJ SUKELIA
GAISRUS LAIVUOSE
BALBOA, Panamos per 

į kasas, nigs. 11. — Čia at 
plaukė Grace kompanijos gar bemato r i aus iir kongreso na- 
laivis Santa Rita, kuriame rių rinkimai. | 
prieš porą dienų plaukiant 1 Respublikonai viską dirbo, 
buvo pasireiškęs gaisras. kas tik buvo galima, kad su- 

Šio laivo viršininkai tvirti- triuškinti defnokratų frontą

VIRŠUS 
UOSEr '• * p v... ^

PORTLAM), Me., rūgs. 11. 
Šioj valstybėj įvyko gu-

REORGANIZUOS i ARKIV. MATULEVIČIAUS KŪNAS
NRA

GAUS PAGRINDINES 
VALDŽIOS ŠAKAS

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
11. — Prez. Rooseveltas šian
dien po pasitarimo su NRA

NUKELIAMAS j MARUAMPO
Sis garbingas arkivyskupas y 

Marijonų vienuolijos J
atgaivintojas *

KAUNAS. — 1923 metais kelti į Marijampolę ir te
administratorium Johnsonu ien^aį į^rėmė iš Vilniaus di- laidoti. Tam tikslui jas 
nusprendė reorganizuoti NRJA

BERLYNAS, rūgs. 11. — 
Vokietijos vyriausybė oficia
liu pareiškimu pažymi, kad ji 
atsisako įstoti rytų Lokarno 
paktan, kadangi tuo paktu 
negali būt užtikrinta taika. 
Vokietija užima centralinę

imti sovietų Rusiją ir suta
rė, kad Maskvai būtų pripa
žinta nuolatinė vietą T. Są
jungos taryboje.

Kad taip, tai'Lenkijos de
legacija T. Sąjungos suvažia
vime gavo instrukcijų atkak-

na, kad Santo Rita laive gai- ir tuo būdu užduoti smūgį
sras ir Morro Castle laivo prez. Roosevelto vykdomai 
sunaikinimas yra tarptautinių naujai santvarkai (new de 
radikalų organizacijos dar- j ai).
bas. Šiai ąrganizacijai prik-j Visas kraštas laukė balsa- 
iauso kai kurie laivų įgulų vimo rezultatų, nes įsigyve- 
nariai ir šie radikalai visa- nusi nuomonė, kad kurion

liai kovoti tautinių'mažumų d°8 8ukelia daug nesmagumų pusėn pasvirs Maine valsty- 
_ kelionės metu. Šie radikalai bė, ton pusėn svirs ir visassaugumo reikalu. Lenkijos vy-

policiją tarp stipriai apsigin 
klavišui valstybių, tad jos pa
reiga yra
tis, kad dantis naujus 
jotinos vertės ir pavojingus 
taikai paktus.

Įvairūs tarptautiniai pak
tai Vokietijai nė negalimi,

riausybė pareiškia, kad tau
tinių mažumų reikalas priva
lo liesti visas perdėm valsty
bes, arba tas klausimas turi 
būt paneigtas visiškai.

valstybės ;•— J. 
.PranefizTja, 

Anglija, Ital i ja ir Japonija 
pagamino sutartį tautinių ma 
žumų apsaugai. Šią sutartį 
davė pasirašyti keturiolikai 
mažųjų valstybių. 1929 m.,

visados gauna progos sukelti kraštas.
gaisrus.

Santa Rita garlaivyje gais
ras užgesintas tik jam čia at
plaukus.

I
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TROFA - KOI 
TĮI DARBAS

IIS

. delį lietuvių veikėją Vilniaus gauti Kauno metropolit 
pastoviais pagrindais, NRAĮ^g^p^ j Matulevičių. Po kivyskupo ir Vilkaviškio 
turės tris administracines -— j to gventasį8 Tėvas Popiežius kupo leidimai. Tad neu 
ekzekutyvę, juridinę ir legis- p j jus jx paaukštino jį arki- įvyks iškilmingas iš K 

vyskupu ir paskyrė savo at- arkivyskupo kūno lydėji
j stovu Lietuvoje. Į Marijampolę.

latvvę, šakas.

MASARYKAS SERGA; 
BUS SKIRTAS PAVA

DUOTOJAS

Arkivyskupas Matulevičius 
mirė 1927 metais Kaune. Lie
tuvoje mirusiojo atmintis au
kštai gerbiama. Žmonės va
dina jį šventuoju arkivysku-

Ser- Pu* .
lkišiol arkivyskupo Matu-

VIENA, rūgs. 11.
Rinkimus laimėjo demokra- Čekoslovakijos preziden-

tai. Išrinktas tas pat demok-j^as Masarykas, 84 m. amž.,
ratas gubernatorius ir kong
reso nariai. A Neįvyko jokia 
atmaina. .4
i Respublikonai nesupranta, 
kaip tas galėjo įvykti.

pažymima, jei kai kurios ki-| gegnžgR m 31 d > Versaliuje 
tos valstybės nenori pripažin- pasirašyta minėta sutartis, 
ti jai lygių ginklavimosi tei-. pasirašė: Lenkija, Jugoslavi- 
8ių, arba jei ir T. Sąjungo-Į,ja, Čekoslovakija, Rumunija, 
je ignoruojamos jos teisės. O. Graikija, Austrija, Bulgarija, 
rytų Lokarno paktas yra ne y^grija, Turkija, Albanija,
kas kitas, kaip tik vienų kon
fliktų šaltinis, iš kurio gali 
pasireikšti karas.

Vokiečių vyriausybė mano, 
kad bilateralinės (dviejų val
stybių) sutartys gali daugiau 
užtikrinti taiką.

, MASKV/A, rūgs. 11. 
vietų laikraščiai daug rašo a-

So-

pie sov. Rusijos įstojimą T. 
Sąjungon. Bet nė vienu žo
džiu neatsiliepia apie lenkų 
pastangas T. Sąjungoje prieš 
sovietus.

Lietuva, Latvija, »Estija ir 
Suomija.

Tačiau visos anos didžio-

HAVANA, Kuba, rūgs. 11. 
— Slaptosios policijos virši
ninkas Graba pareiškia, kad 
Morro Castle laivą sudegino 
komunistai, kurių yra garlai
vių įgulose, kurie priklauso 
tarptautinei sabotažo organi
zacijai, o ši trečiojo interna- ,"* **■* • • 
cionalo valdoma.

PRIMARY-BALSAVIMAI 
8-SE VALSTYBĖSE

Vakar aštuoniose valstybė
se įvyko primary balsavimai,•f - *•
kurių pasėkos dar nėra žino
mos.

Nieko ypatinga — demok
ratai kovoja su respubliko
nais. Per primary yra svar-

A. a. arkiv. Matuku 
ypač yra didžiai brangu 
rijonams. Jis yra Mar 
v įenuolijos atgaivintojas

(Lietuvos Aidas rugp 
m. 25 d. praneša, kad 
arkivyskupo Matulevičia 
nas iš Kauno į Marija

Sakoma, jis jau negali apleis 
ti lovos ir eiti jokių valsty-, 
bes funkcijų.

Čekoslovakų vyriausybė pla 
Puoj’a "paJfefcirtt'~Serganein pre
zidento pavaduotoją. Juo bus 
gal premjeras Jan Malvpe- 
ter.

BRANGIAUSIAS PASAU
LY METALAS

levičiaus kūnas yra palaido 
tas Kauno katedros kripto-. bus perkeltas rugpiflčio 

Marijampolės marijonai ! 29 d. Vadinasi, perkėlii
nusprendė mirusiojo kūną nu- • kilmės jau turėję

TAIKA NENUMATOM 
VYKSTA RIAUŠĖS

« -4*

H

MUMINIS TARIASI 
SU GENEROLAIS

RYMAS, rūgs. 11. — Ita
lijos premjeras Mussolinis 
Šiandien turėjo konferenciją 

ge-

šios valstybės tautinių mažu
mų sutarties nepasirašė ir su
tartis neliečia jų. Ji liečia 
tik pasirašiusias mažasias vai 
ažybes.

Lenkai tad ir sako, kad 
tokia valstybių nelygybė yra 
neteisinga ir minėta sutartis 
arba turi būt visų valstybių 
pildoma, arba turi būt panai
kinta visiškai. O kada dabar 
sovietų Rusija įaloja Sąjun
gon, tad šis klausimas pasl-

Viršininkas Graba reikalau 
ja, kad būtų sulaikyti visi 
Morro Castle laivo išsigelbė
jusieji įgulos nariai. Tarp Jų jų.
yra tos katastrofos kaltinin
kai.

NAUJAS PATIKRINTAS 
ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS

Privačiai kalbama, kad,
Matyt, lankai susitaikė su lahiau aktualn8. ‘Nes
vietais dėl nuolatinės vietos I sov. Rusija, kaipo didžioji 
tary boj'- kaP‘-| valstybė, užims ant} kitų did
tuliuoti. .4/ -

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
PINIGUS

žiu jų valstybių poziciją ir to
liau ji spaus ir persekios a- 
pie 4 milijonus lenkų, kuriems 
likimas nulėmė gyventi sov. 
Rusijoj.

Toliau lenkai nurodo, kad 
jų tautinės mažumos yra spau

1870 m. J. Watt iŠ Aubur- 
ndale, Mass., pirko geležinke
lio bilietą Chicago j važiuoti 
Grand Trunk geležinkeliu džiamos Prancūzijoj ir kituo-
tarp Detroit ir Bostono. Jis 
nepanaudojo šio bilieto ir da
bar kreipės į minėto geležin
kelio kompaniją, kad jam bū
tų grąžinti už bilietą įmokė
ti pinigai.

Biliete yra pažymėta, kad 
jis yra tinkamas iki jį sunau
dosiant

še kraštuose, įėmus ir Lietu
vą. Pati Ix»nkija taip pat 
žnybia ukrainų ir vokiečių ma

CLEVELAND, O., rūgs.
11. — American Chemical 
draugijos suvažiavlman pri
siųsta iš Chicago universiteto ; su kariuomenės vadais

bu šioms partijoms skirti po- J brangiausias pasauly metalas, i nerolais. 
puleriškiausius kandidatus,1 Jo vardas “protactinum” ir c, ,, , .. ... . ........ T . Sakoma, svarstyta valsty-kad jie galėtų savo pusėn pa-[nesenai jis izoliuotas. Jo vie- . .... ..\. >; , , , • . • • • 'bes vidaus stovis ir militantraukti ko daugiau balsuoto- na uncija kaštuoja apie vie- • . ,,nes problemos.ną milijoną dolerių.

Primary įvyko šiose vals-
tybėse: Lm.iana, Michigan, kam8 iioiinott Hq

Chicagos universiteto kemi- • KONSTITUCIJOS DIENA

New Hampshire, Vermont, 
So. Carolina, Colorado, Ari
zona ir Washington.

me-

NEW YORK, rūgs. 1Ų. - 
Sudegusio Morro Castle lai
vo kompanija šiandien pas- i 

kelbė naują pataisytą žuvu
sių žmonių skaičių.

Žuvusiųjų yra 137. Iš jų 
surasti 87 lavonai. Nesuras-
tųjų ir nežinia kur dingusių-
jų yra 50. Tarp, šių pasta
rųjų yra 28 keleiviai ir 22 į-

NACIAI BOIKOTAVO 
PARDUOTUVES

NIJREM BERGAS, Vokie
tija, rūgs. 11. — PaBibaigė 
nacių partijos suvažiavimas. 
Diktatorius Hitleris pabaigo
je pareiškė, kad geriausia
valdžia yra mažumos valdžia.

talo vos- vieną dešimtąją gra- 
nto dalį.

Naujas metalas yra 91 
num. kemikalų elementų sąra
še. Viso šių elementų atras
ta 92. 92 numeriu yra pažy
mėtas uranium. Sis pastara
sis yra sunkiausias.

91 num. metalas yra žvil
gantis, radioaktyvus ir jo 
spinduliai yra toli stipresni 
už radiumo* spindulius.

BUS NEPARTIJINE

Konstitucijos diena bus mi
nima rugsėjo mėn. 17 d. pa
saulinėje parodoje. Demokra
tų ir respublikonų partijų va
dai paskelbė, kad šis minėji
mas neturi būt partijinis. Tai 
visų partijų ir visų žmonių 
šventė.

WA8HINGTON, rūgs 
Tekstilių pramonėje sti 
vyksta ir taikos klat 
pasilieka kaip buvęs. P 
nininkai konferuoja su 
du.

• * . * r *' • I
Šiandien įvyko didelė 

Sės Saylesville, R. I. 
kininkai išlaužė Sayles 
shing Co. fabriko vari 
sugriovė sargo namuką, 
cija su ašarinėmis bon 
išblaškė apie 2,000 stre 
kų.

Kitos riaušės įvyko 8 
rolina valstybėje. Ten 
kininkai mėgino susikir 

milicininkais. Keletas 
t ’rininkų sužesta.

IŠKILMES CH1CAG

ŽUVO LIETUVOS 
LAKŪNAS

Šią savaitę Cbicagoj 
taip vadinamos “h< 
ming” iškilmės. Įvairia 
to dalys rengia atskirai 
mingas vaikštynes. Sa 
prakalbos, dalinamos 
nos.Rugpiflčio 2 dieną, skraidy-MOKINIŲ STREIKAS

GILLESPIE, III., rūgs. IT. • damas ties Kaunu labai tra- 
— Vidurinės mokyklos moki- gingai žuvo Lietuvos aero klu- 

parduotuvę. Buvo boikotuoja- niai «uatreikavo. ReikaJauja, bo civilinis lakūnas Vaclovas 
mos ir žydų parduotuvės. U-,kad batl» pagintas vienas Juodis. Gelbėdamas lėktuvą, 
niformuoti naciai stovėjo ! mokytojas, kurs per atosto- jis pats su parašiutu iš lėk-

Per visą suvažiavimą čia 
naciai boikotavo amerikoniš-

gulos nariai. Tarp rastų la- Woolworth kompanijos 
vonų yra 66 keleiviai ir 21
įgulos.

Išlikusiųjų gyvais yra 224 
keleiviai ir 189 įgulos.

Pažymima, kad paduotas
žumas. Tačiau lenkai teisina-j skaičius dar nėra galutinis, 
si tuo, kad tos mažumos daug ........ ... .. ,

prie parduotuvių ir atkalbi- KftR streiklaužiu vienam
nėjo žmones, kad jie nelanky- pl*eno fabrike 

tų jų. - 1 -z. i

triukšmauja ir jos reikalingos bių pagrindinės teisės būtų 
valstybinės drausmės. j lygios, kad jos visos duotų i ir mirė Mary Therese Larkin,

Lenkija ir nori, kad T. Są-’ sąskaitas T. Sąjungai tauti-|>l mėn. amž., 7635 S. Mitfhi- 
jungai priklausančių valsty- nių mažumų reikalu. - gan avė.

Užsidegus lopšiui sužeista
HAVANA, Kuba, rūgs. 11. 

— Policija areštavo 25 komu
nistus, kurie įtariami sankal- 
biu prieš J. Valstybių amba- 

j sadorių.

tuvo šoko tik tuo laiku, kai 
jau lėktuvo išgelbėjimas buvo 
visiškai beviltiškas. Jis buvo 
28 metų amžiaus ir bebaigiąs 
Lietuvos universitetą, studi
javo inŽinieriją. Laidotuvės

WASHINGTON, rus 
— Vyriausias krašto t 
tvarsto oro pašto kor 
sulaužymo klausimą.

ORAS
CHTCAGO TR APY 

— Šiandien iš dalies d
buvo labai įspūdingos rugpifl ta; nepastovus oras;
čio 28 dieną. temperatūros atmaina.

i
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BALTIJOS VALSTYBIŲ SĄJUNGA

nteuiškesnių žinių apie pačių sąjungų. Crei-> 
elaųsiai,.kad tuo tarpu ta sąjunga, kokia ji 
ttttbar sudaryta, nedaug teliečia politikos. Ji 
gal būt nieko bendro neturi su siūlomąja Ęv- 
tų Locarno. Ji sudaryta tik dėl savitarpinio 
bendradarbiavimo, muitų, ir bendrai ekono
miniams ir prekybiniams reikalams reguliuo
ti. Sutartyje, be abejojimo, yra numatyta lai
kytis bendros užsienių politikos linijos ga
lingųjų kaimynų atžvilgiu. Žodžiu, tai yra 
dar pradžia, kuri turės privesti prie stip
rios Balti jo valstybių sąjungos, su kuria skai
tysis ir kaimynai ir visos Europos politikai.

Yra žinomą, kad lenkai daug dirbo prieš 
Baltijo sąjungą. Jų užsienių reikalų ministe- 
ris Beckas važinėjo Rygon, Talinan ir kitur, 
bet jo ekskursija baigėsi visišku nepasiseki
mu. Lenkija tuo įvykiu begalo nepatenkinta. 
Ji pyksta, kad Baltijo valstybių sąjungą už
giriu Prancūzija, kuri turinti Baltijoj daugiau 
įtakos negu Lenkija, kuri vis dar manė tą 
kmštą pasigrobti arba su Vokietija pasida-

Švenč. Panele Marija iš Lujano
Kun. Pr. J. Vaitukaitis j buk lingu statulą pasklido žl- ’tas visada likosi prie ivento- 

vės ir prieš stebuklingąją sta
tulą laikydavo ir prižiūrėda
vo degančią amžinąją lempą. 
Kaimynė turtuolė Ižona Ona 

Nekaltąjį de Mattos, prisibijodama, kad 
beeikilaoją indi jonai aeišaie-

5 New York Times pranešimu, rugpiūčio 
0>‘ d. Rygpje Lietuva, Latvija ir Estija pa
irame Baltijos valstybių sąjungos sutartį.

.Baltijos valstybių sąjungos sudarymas y- 
Įį vienas didžiausių ir svarbiausių įvykių tų 
fclstybių gyvenime. Tik kažin kodėl Lietu- 
os spaudos agentūra Elta tos džiaugsmingos 
Binjienos nei mums nei pasaulio spaudai ne- 
Jtanesė. Mūsų manymu, tą didelį laimėjimą 
ritėjo plačiai visame pasaulyje išgarsinti, 
ie žinia dėl ko ir Donald Day, Cbieagos Tri- 
jųne korespondentas, nieko savo laikraščiui

| nia, ir žmonės būrėsi iš visų 
kraštų. Jų džiaugsmui nebu
vo galo. Visi, parpuolę ke
liais, pagerbė Švenčiausios 
Panelės Marijos 
Prasidėjimą

Netoli Argentinos Respubli
kos gražios sostinės — Buenos 
Aires, yra Lujano miestelis, 
pasaulyj pagarsėjęs Švenč. Pa 
nelės Marijos iš Lujano stebu
klingąja šventove, iš kurios, 
tarpininkaujant Dangaus Ka
ralienei ir dalingai Užtaryto
jai, per tris amžius maldinin
kai gavo gausių Dievo malo
nių ir patyrė didelių stebuk
lų. O kadangi Šveiič. Panelė 
Marija iš Lujano yra Globėja
Argentinos Respublikos, ku-i i Padėjo skaitlingai eiti,

gą vandenyną, vargais nega
lais pasiekė Bueuua Aires uo
stą. Tuojau sudaryta gurguo-
lė ir darbininkai leidosi į že
myno vidų. Trečią kelionės 
dieną vežimai sustojo prie ne 
didelės Lujano upės netoli 
plataus ūkio, priklausančio 
Donui Rosemlui de O rainas.

lt rtuidarė iSkiluunga ei- k"“M stilingos statulos, iš 
.... __j____  >.___  dvasiškos vyresnybes gavussena, kuriai vadovavo Donas 

Rosendas de Gramus su vi

dvasiškos vyresnybės gavi 
leidimą, savo dvare pastatė

sais valdiniais ir vergais. S v. koplytėlę ir į naujų vietą pa i 
sigabeao ftveač. Panelės Man 
jos statulą. Bet tą pačią nak 
tį pianyko stebuklingoji sta 
tūla. Rytojaus dieną ji suras 
ta senoje oratorijoje. Turtuo-

rios Bortinėje - Buenos Ai- V|lkar
res - šių .ritu spalių mėnesį Į sialllti(!], nepajudi„Bnu i5 vic. 
įvyksta XXXlI-ras Tarptau
tinis Eudiaitstinis Kongresus,

Panelės Marijos Nekaltai Pra
1 dėtosios statula buvo atneš-

,, . . v. . ; ta į Dono Kosendo namus irPernakvoję, anksti rytą uzki-' v . .... .. . . . .. . r padėta puošniausiame sahone,nke jaučius ir bandė vykti to-;; . ... , i — -_ -j- ---.. . . . .. . , . įkurs buvo gražiausiai išdabi- ......linu. Mušami jaunai tampė,’ . . . 1 lė Dona Gna nenorėjo uzsdei-
....... , . .. litas. Netrukus, maldininkaipuldinėjo j sonus, bet liepoje- . . . ,' _ .. . .. .... . . i pradėjo skaitlingai eiti, kadge vežimo pajudinti. \ įsi ste-

pagerbti stebuklingą statulą.

tos. (Apžiūri, ar nėra kokių 
kliūčių. Visur laisva. Vežimas 
ir ratai tvarkoje.

Tada pagalbon užkinko ki-

linti. Bet dalykai įvyko kaip tik prieš lenkų'dėl to skaitytojams būtų įdo- 
norą. Aiškus dalykas, kad ir vokiečiai nebusimu ir pamokinančia ką dau- 
patenkinti lietuvių, latvių ir estų susitarimu, giau žinoti apie šventovės is-

Mes neabejojai,kad kiekvienas lietu-Į torij'» ir sPie 6venč- ’’ jauCi1 P“r«' ■’ Sis »»»dy-
vis nuoširdžiai pasveikins pasirašytųjų Bal-1Mari j°s s‘al’"klin«« P»v«ik- mm. nepavyko, M vežimo ne

..... t slą. Apie tai visa šiuo rašiniutijo valstybių sąjungą. / V . .stengsimės duoti galimų ži
nių, kurias ėmėme iš patikrin
tų ir autentiškų šaltinių.NAUJOS JSTAIOOS SUSILAUKUS

Busimąjį sekmadienį, rugsėjo 16 d., Tė
vai Marijonai atidaro kunigų dvasinę semi
nariją buvusiuose kolegijos rūmuose, llįns- 

nešė. Nejaugi jam tik tam krašte įvyks- i Jale, 1H. Tuo tarpu seminarija skiriama tik 
Marijonų klierikams. Vėliau gal bus labiau 
praplėsta. Šiais metais įvedama tik pirmas 
kursas, bet vėliau bus pilna seminarija su 
visais šešiais dvasinės seminarijos kursais. 
Profesoriaus kun. prof. J. Vaitkevičius, M.

marios nelaimės terūpi pranešti?
Per daug metų buvo plačiai kalbama ir

nišoma apie Baltijo valstybių sąjungą, nes 
kiškiai buvo jaučiama jos reikalingumas.

įi,, Tokią sąjungą sudaryti kliudė latvių ir 
retų pataikavimas lenkams ir bolševikams. 
Jiė manė, kad tokia pataikavimo politika ap
saugos jų nepriklausomybę. Taip pat jie ne
norėjo perdaug susiartinti su Lietuva ir dėl ' 
ko, kad Lietuvą .tgbątur i bylą su Lenkiją, dėl 
Vilniaus. Latviai ir estai, matyti, nenorėjo 
būti įveltais į tą konfliktą ir, kiek galėdami, 
stengėsi išlaikyti savo neutralitetą Vilniaus 
klausimu. Jie buvo tiesiog nesukalbami 5i 
nedaug tebuvo vilties prieiti prie svarbaus ir 
jrifcalingo dalyko — Baltijos sąjungos.

w:j^Tačiau laikas dažnai iškelia netikėtų ir 
Visai nelauktų dalykų. Latvijos ir Estijos po- 

p nusistatymas staiga pasikeitė. Jie pa- 
■ė sukalbamesni ir pradėjo derybas su 

Lietuva. Mat, vokiečiai, sudarė specialę sutar
tį en Lenkija (kas, rods, jokiu būdu nebuvo 
galima), pradėjo grąsinti Baltijo valstybių 
eMgutnui. Visoje Europoje ėjo dažniausia 

d tarptautiniai pasitarimai. Mažosioms 
us darėsi nejauku ir nesaugu. Ypač

valstybių ateitis darėsi miglota, nes 
Vokietija ir Lenkija atvirai prade,jo jomsK • '^grąsinti. Dėl to pats gyvenimas priverčia 

tartis ir jungtis bendram apsigynimo tiks
lui.

Kol kas mes neturime po ranka siti u Ik-

E. Rude i
r

r-' EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAU8 PERSEKIO

TOJAS

(K vokiečių kalbos vertė J. Navickas)

, (Tęsinys)
VI1 SCENA

Tttlijtus ir bnvusis vėliau Virginijus
TULIJL'S (pats sau) : Jis šėlsta, kaip jumtfe aršiai) klausau!

. EMILI JUS: Atvesk keturis kareivius,
pasiskubink!

TULUUS: Tuojau, j»one! (pats sau).
Ką tas priduos gero! (išeina).

'J&MILIJUS: Čia yra l>erniukas! (Ati- 
daro). Virginijau, eikš!

" VIRGINLIŪS: Tėve!
EMILIJUS: Sakyk Virginijau, ar tu valandėlėse nedera meluoti) kad.jią tave 

j. mane myli? . , - - myli, ne paprastu, bet virš prigimt ttleilo.
fC VIRGINIJUS: .Ai da? kartą turiu tau j EMILUUS: Ką tu sakai! y

irtųti?, | VIRGINIJUS: Tėve Dievas tave šau-
EM1LIJUS: Kodėl tu neseki manim? kia. Neuždaryk savo Širdį jo halsui! Pa- ■

Kodėl dėl tuščios minties turi išsižadėti mesk šiuos nebylius ir tuščius dievus, at- ri tiek daug skausmų iškęsti? 
■ ' - >. */ */

-
f.

Donas Roseudas pastatė ma
žą oratoriją, kuri per ketu
rias dešimt metų buvo, kaipo 
šventovė Švenč. Pauelei Ma
rijai iš Lujano.

sti. Su daug didesne iškilme 
atgabeno Švenč. Panelės Ma
li jos statulą į savo koplytėlę, 
kuries vidų grasiausiai ištai
sė, išdabino. Be to, ji j»as 
tė sargus sergėti statulą 
antrų kartu Švenč. Panelės 
Marijos statula grįžo į senąją

Pradžios istorija

Veikiant Dievo Apvaizdai, 
daug stebuklų įvyko, kad įsi
kurtų ta šventovė Lujane. li
po to kiti nesuskaitomi įvy- 
kusieji stebuklai nurodo Die
vo pamėgimą tų vietų, kurias1 
parinko dėl Švenč. Panelės Ma 

i rijos, kad žmonėms dalintų
I. C., kun. V. Kulikauskas, M. I. C., kun. drJ reįkalij>Ka8 t„alones ir, kad }
Biskis, M. I. C..ir kiti Marijonų Vienuolijos 
vadai šiame krašte.

Lietuvių Seminarijos, atidarymas yra 
j»ki> Amen-

kės lietuvių katalikai ’gyVt’ninKV Jis parodo, 
kad nies jau priaugome prie to, kad nebe- 
pasitenkiname vien pradžios ir vidurinėmis 
mokyklomis, l>et jau einame prie įsteigimo 
uukštųjų. Netenka abejoti, kad savoji dvasinė 
seminarija labiau sugebės išauklėti tautiškai 
susipratusius dvasininkus, vienuolius, misijo- 
nierius ir bendrai mūsų kultūros kėlėjus ir 
aukštesniųjų švietimo įstaigų vedėjus.

Dvasinės seminarijos įsteigimas ir jos 
užlaikymas, be abejojimo, reikalauja daug 
lėšų. Tačiau, žinant, kad Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė yra dosni lietuvių mo
kyklų palaikymui, parems ir šią naują, labai 
reikalingą įstaigą.

Seminarijos atidarymo proga, rugsėjo m. 
16 d., yra rengiama speeialė programa su iš
kilmingomis pamaldomis koplyčioje ir popiet 
su kalbomis ir tinkamomis dainomis semina
rijos ūkio sode. Laukiama suvažiuojant daug 
svečių iš Cbieagos ir apylinkės miestų

gyvenimo džiaugsmų ir garbės? Pagalvok, 
kad dėl nežinomos ateities turi pamesti 
žibančią ir tikrą dabartį. Ciesorius tau 
prižadėjo didelę garbę jei tu klausysi jo 
ir manęs.

VIRGINIJUS: Tėve tu klysti. Po šio 
gyvenimo tik praeinančią džiaugsmų, bet 
daug didesnių vargų, prasideda kitas gy- 
\<»nimas be galo. Tada kiekvienas džiau
gus su teisingaisiais, arba jei kas savo 
širdį buvo uždaręs tiesai, amžinai krim
sis ir raudos.

EMILIJUS: Ką? Tu nori mane pa- 
mokyti? Sūnus turi tėvo klausyti. Duok 
man šitą kryžių!

VIRGINIJUS: Reikalauk mano gy
vybes, štai ji, ji tau priklauso, imk ją! 
Bet šis kryžius... niekados, niekados! Klau 
syk daugiau savo sūnaus, kurį tu nutei
sęs mirtį-kentėt i, ir žinok, (jiaskutinėse

gerbtų, kaipo Dievo Motiną ir 
Dangaus Karalienę.

Tai buvo 1630 metais, kai 
vienas turtingas ir pamaldus 
portugalas apsigyveno Kordo
boje ((.’ordoba), ir matydamas,

galėjo nė iš vietos pajudinti. 
Pasidarė nemaloni būklė. Ke
bas geras, visi pasiruošę, no- 
.ėtų skubėti kelionėn, o veži
mas nesijudina. Peržiūri kro
vinius. Jie tie patys, ką va- 
1 ar buvo, būtent, dvi statu
los, ir kitos dėžės, kuriose su 
krauta dalykai, skirti šiauri
nėms provincijoms. Išima dvi 
statulas, o palieka dėžes su 
kroviniais. Pasirodo, kad da
bar jaučiai lengvai traukia 
vežimą. Tačiau, darbininkai, 
norėdami patirti, kuri statu
la turi tokią nejudomą galy
bę, abi statulas įdeda į atski- 
:us vežimus, ir pasirodė, kad 
Nekaltojo Prasidėjimo statu
la, esanti vežime, nebepajudi
nama. Esantieji supratę, kad

Gurguolės vadas turėjo vie- j oratoriją, 
ną mažą juodą vergą, vardu i Turtuolė Dona Ona de Mat- 
Manuelitą, kurs ėjo aštuntus, tos, prisibijodama trečią kar

tą perkelti stebuklingąją sta
tulą į savo koplytėlę, nuvyko 
tartis pas vyskupą Fray Chri- 
stobal de Manelio y Veleseo, 
kurs turėjo didelį pamaldumą 
į Dievo Motiną. Pats vvsku- 
l«s drauge su provincijos gti-

metus ir buvo nekaltas ir 
pamaldus vaikas, ir kartu bu
vo su vadu, kai įvyko stebu
klas. Manuelitas buvo taip už
degtas karštu maldingumu į 
Švenč. Panelę Mariją, jog 
prašė vado palikti jį Lujane,
kad galėtų atsiduoti Dievo! bernatorium vyko asmeniškai

kad žmonės toje apylinkėje y-j švenčiausioji Panelė Marija 
ra apaileid# *r atsilikę tikė
jimo pareigose, ant savo ūkės 
pastatė koplyčią, pagerbda
mas Švenč. Panelę Mariją, A- 
ngelų Karalienę, ir jos Nekal
tąjį Prasidėjimą. Jis pasiun
tė pas savo draugą į Brazili
ją prašymą, kad jam prisių
stų Nekaltojo Prasidėjimo sta 
tūlą. Jo draugas iš Katalo- 
nijos uosto laivu gabeno dvi
statulas, vietoj vienos, kaip sj4PngUS plačiu plošeiumi, it 
buvo prasyta. V iena iš kopa, atausta aukso le
dviejų statulų buvo Švenč. 
Panelė Marija su Dieviškuo-

Motinos tarnybai. Gerasis va 
das sutiko Manuelito malda
vimui. Ir jis aukavo savo gy-

ištirti visą dalyką. Kadangi 
senoji oratorija buvo nesaugi 
ir apleista ir, kadangi ten in-

veninių Švenč. Panelei Mari-’Sijonai kilnojasi, vyskupas pa
skyrė iškilni ings j per kelti Šv. 
Panelės Marijos stebuklingąją 

į jį atsikreipdavo, girdami jo' sLitulą į turtuolės Donos Onos
nepaprastą maldingumą ir pastatytą koplytėlę, ku
atsidavimą. Nakties metu, Ma

jai. Daugelį metų jis ėjo za
kristijono pareigas ir žmonės

Nekaltai Pradėtoji pasirinko 
šią vietą ir troško, kad čia 
būtą pastatyta šventovė jos 
garbei. Žmonės, sujaudinti, 
didele pagarlia pradėjo šauk
ti: “Stebuklas! stebuklas!”
Ir kai atidengė Švenč. Pane
lės Marijos Nekaltai Pradė
tosios statulą, jos veidas fou-

nuelitas atsilankęs į šventovę,1 » I
dažnai nematydavo Švenč. Pa 
nelės Marijos stebuklingos 
statulos, tačiau, rytmetį ji 
rasdavosi savo vietoje, nežiū
rint, kad oratorijos durys ir 

j langai visada būdavo saugiai 
uždaryti. Tuose atsukimuose, 
Manuelitas dažnai rasdavo Šv. 
Panelės Marijos rūbus rasuo
tus, o ploščiaus kraštus dulkė
tas ar su prikibusiomis dyg
iomis. Pasirodo, kad Švenč. 
Panelė Marija eidavo labdary-

tam) įrengtas altorius. Per 
tris sekamas dienas buvo lai
kytos trejos giedotos ftv. Mi
šios, kurių išklausyti susirin
ko skaitlingi maldininkai. 

(Daugiau bus)

Žmogus ne tam čia ant že
mės gyvena, kad tik gertų, va
lgytų ir miegotų. Jo paskyri
mas garbingesnis.

vo jaunas, labai gražus, ran-' pareįgas Manuelitas ger
inos sudėtos maldai, visa ap- Į įtinai užlaikė visa, o dyglė

Dievas neleidžia žmogui vi
sai pult, by tik jis šaukiasi 
Dievo pagalbos.

lijomis ir brangiais akmenė
liais, stovėjo ant pusmėnulio,

ju Kūdikėliu rankose; o kita jos galvą dabino karališkas 
vaizdavo Nekaltąjį Prasidėji-j vainikas, o nuo galvos ėjo 
mų

mis, paliečiant ligonius, juos 
išgydydavo.

Šventovės Perkėlimas 
1670 metais mirė Donas Ro

sendas dc Gramas. Jo turtai 
nyko ir šventovė buvo apleis

Norėk ir stengkis, tikrai ti
kslų pasieksi!

laivas, žygiavęs audrin-1 gausingi spinduliai. Apie ste- ta. Tačiau, ištikimas Manueli-

Tiesa pasaulyje neapkenčia 
ma.

Jeigu Dievas su mumis, 
priešais mus?

verk savo akis Golgotos šviesai, nulenk 
savo išdidžią, su tiek daug pergalių vai
nikuotą galvą dieviškiems Kristaus įsta
tymams.

EMILIJUS: Niekše, tu dar drįsti gu
ndyti? (Nuplėšia nuo krūtinės kryžių). 
Ach šis nekenčiamas ženklas! Aš jį su
mindžiosiu. (Nori mesti ant žemės).

VIRGINIJUS (garsiai sušunka, puo
la po jo kojų ir ištraukia kryžių): Ne tė
ve! Pirmiau sumindžiok savo sūnų, ne
kaip šį kryžių!

EMILIJUS: Turi jas! Dievai! Tūli-I
jau! Tūli jau!

TULUUS (ateina su keturiais karei
viais): Pone, štai kareiviai!

EMILIJUS) Pririšk, beriiuką prie 
kankinimų suolo!

. VIRGINIJUS: Mano Dieve, sustip
rink mane! (Užsideda kryžių vėl ant krū
tines; kareiviai nutvėrę nuima Įiančius ir* -’-W . * . . •
nuveda d kairę Ąufisų pusę).

EMILŲU^: G varge! Ar privalo tė
vas būti savb lipnaus budeliu?

TULUUS: l)elko, pone, berniukas tu-
*

EMILIJUS: Pasitrauk!
TULIJUS (pasitraukia po dešinei į 

gilumą, bet taip kad Emilijus jo nemato, 
jis gi gali matyti kankinimų»kamerą) : 
Koks žiaurus tėvasl Vargšas berniukas! 
Kaip bloga patekus į šio tigro nagus?

EMILIJUS (žiūri auo scenos): Už
trauk virvę!

TULUUS: Ach, aeh! Tik pamanius 
kaulai dreba.

EMILIJUS (į Tulijų): Ką tu sakai. 
Ar dar tu čia?

TULUUS (drebėdamas): Aš neran
du raktų, durims užrakinti. (Ieško raktų 
ryšuly).

EMILIJUS: I vidų?
TULUUS: Tuojau, tuojau? Raktas... 

prakeiktas raktas... Ach! Štai jis (Eina 
į kairę prie įeinaihų durų, bet žiūri iš 
ten į kankinimų kamerą ir nusiduoda lyg 
negalįs užrakinti).

EMILIJUS: Virginijau, ar dar ma
nai krikščionim pasilikti? -

VIRGINIJUS (iš laako): Aš esu kri- 
kičičzmia.

JULIJUS: Pasiduok; tu būsi tuoj pa- 
liuosuotas vargše beriiuk!

VIRGINIJUS: Ne, aš negaliu.
EMILIJUS: Dar tris kart apsukite!
TULIJUS: Užtektų karto!
EMILIJUS (pamato,Tulijų): Tu dar 

neini?
TULIJUS: Aš negaliu durų užrakinti.
EMILIJUS: Kalboj būk atsargesnis, 

begėdi!
TULIJUS: Ką aš padarysin, kad ne

galiu užrakinti.
EMILLJUS: Tuojau išsinešdink... Ki

taip aš tave nukankinsiu.
TULIJUS: O aš vargšas! (Išeina).
EMILIJUS: Virginijau, ar jau pasl- 

ruošei paaukoti dievams smilkalą? Nors 
grūdelį?

VIRGINIJUS: Aš negaliu; aš esu 
krikščionis. . ,

EMILIJUS: Sustokit! (Pats sau) Tu
riu viltį, kad jis pasiduos. (Virginijus iš
eina vos besilaikydamas ant kojų). Neiš
tikimas sūnau, pagalvok, nes gal būt pas
kutinė tavo gyveninio diena. (Išeina įpy-

. • i ' j

EM1LUUS: Išsižadėk savo religijos! kęs su kareiviais). (Daugiau bus)

A ji V
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HINSDALE, ILLINOIS ĮVYKS

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 16 d., 1934
•

šis Marijonų Rėmėjų išvažiavimas sujungtas su Marijonų dvasinės seminarijos atidarymu. Iš
kilmių eiga: Rėmėjų ir geradarių intencijai 12 vai. iškilmingos Mišios, kuriose giedos jungtinis 
choras, palaiminimas Švč. Sakramentu ir pamokslas; po pamaldų programa: chorai, solo, duetai,
kvartetai, kalbos, įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai.

Kiekvienas atsilankęs į iškilmes, gaus gražių pirmosios lietuvių Amerikoje seminarijos atidary
mo atminčiai dovanėlę.

MARIJOS
KALNELIUOSE

Į iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo \Vestern Avė ir 
I8th St. tekančiomis valandomis ryto 9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendon Hills į 
Chicago 6:01; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandortiis stotyje bus mūsų žmogus, kurs parūpins va
žiuojantiems tikietus ir juos nulydės į Clarendon Hills ir parlvdės į Chicago. l’asažieriai iš Cla
rendon Hills bus trokais nuvežti į iškilmes ir atvežti j stotį.

2) Automobiliais važiuojantiems: a) Važiuoti į vakarus 25th St. iki galo, ten pasukti j kaire ir 
paimti 26th St. ir važiuoti iki Ogden Avė. Paėmę Ogden Avė. kelių, važiuokite iki JoHet Rd. — Ro- 
ute 66, pasukę į kairę, imkite šį kelių ir juo važiuokite kol pervažiuosite tiltų, einantį virš geležinke
lio bėgių, ten imkite pirmų po dešinei 55th St. kelių, juo važiuokite iki Madison St., ten bus padė
tas ženklas: “MARIĮAN FARM PICNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kelio, pasukę į de
šinę. (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.

b) KITI KELIAI: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Archer Avė. ir šio kelio laikykitės kol pri
važiuosite Willow Spring, ten rasite po dešinės tiltų, jį pervažiavę, važiuokite iki Joliet Rd. — 
Route 66, pasukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MARIAN FARM l’ICNIC,” 
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. RĖMĖJŲ VADOVYBE.

Amerikos Lietumi Centu Palaikymas ir Stiprinimas VILNIJOS MOKYKLOS i SKAITYTOJŲ BALSAI teisėjų ir tokioms moterėlėms 
duoti pamokas.

(Užbaiga)

parapijiečiai turėtų progos išgirsti naujes
nio, gyvesnio, drasmingesnio žodžio iš misijo- 
noriaus lūpų ir tikėjimo dalykuose jie dary
tųsi gilesni, stipresni. Kiekvienas dvasinin
kas ir šiaip tikintis pasaulietis pripažins 
šiems žodžiams tiesų kaip tai daro ir pati 
šios taisyklės iniciatorė Katalikų Bažnyčia.
Iš to, manau, bus aišku, kad izoliacijoj esant, 
atsigaivinimo ir tvirtėjimo priemonės yra , 
nepasiekiamos kaip religiniu taip ir tautiniu 
žvilgsniu. Vienok kai kurios lietuvių kolo
nijos dar tebemėgina gyventi izoliacijoj. Jų 
vadai ir veikėjai turėtų pramatyti, kad lai
kantis tokios taktikos lokalizuotiems lietuvy
bės centrams yra kasama duobė į kurių guls 
jų draugijos, organizacijtj kuopos, šeimos ir 
pa gabaus parapijos nusinešdamos su savim 
lietuvybę ir lietuviškų katalikybę. Izoliuota 
lokalizacija yra mūsų tautinės gyvybės gil
tinė. Su ja mums tenka eiti kautynėsna ir 
grumtis iki išeisime pergalėtojais. Jais mes 
būsime tuomet, kuomet kiekviena lietuvių 
katalikų draugija, organizacija, kiekviena lie
tuvių katalikų šeima, kiekvienas parapijie
tis bei lietuvis katalikas bus ne izoliuoti, bet 
centralizuoti bei įtraukti į Centrų Centrų — 
A. k R. K. Federacijų — mūsų religiniai tau
tinio kūno atsakomingų Amžinosios Tiesos 
Autoriui Smegenynų.

Žodžiais to visa neįgyvendinsime. Tam 
reikės daug darbo ir pasiaukojimo. Lietuvių 
centrų palaikymas ir stiprinimas neapseis be 
jų. Praeitis aiškiausiai mums tai įrodo. Be 
mūsų vienokioj ar kitokioj formoj pasiaukoji
mo visados buvo reikalinga doleris. Jo rei
kalingumas itvn labiau jaučiama dabar. Mes, 
organizuotoji lietuvių katalikų visuomenė iš
eivijoj privalėtume tarti šiuo mūsų ekonomi
nės gerovės klausimu rimtų žodį, kuris tik-

|^rai padėtų rišti tautinę gyvybę niūsų jauno- 
Bo.į kartoj teigiamai.

1^ Šiuo reikalu rašiau straipsnį užvardintų 
Lietuvių Išeivijos Ekonominės Gerovės Rei
kalu, kuris tilpo praeitų metų dienraščio 
“Draugo” gruodžio 4-tos d. laidoj, o taip gi 
ir kituose katalikiškuose laikraščiuose. Jame 
kėliau ohalsį: “Savas pas savų”; “savas už 
savų’’; “lai lietuvių doleriai lieka juose ir

.išimtinai tik lietuviams tarnauja”. Doleriai 
tikrai galėtų likti lietuviuose, jei savo reika- 

i lų aprūpinimui, išimtinai būtų kreipiamasi 
| pas savuosius. Kuomet iškįla reikalas gauti 
; paramos mūsų įstaigų bei centrų palaikymui 
i ir stiprinimui ar kitokiems visuomeninės rei- 
I kšmės reikalams, turėdami dolerius pas save,
' mes juos lengvai galėtume paimti ir pavar

toti. Nei profesijonalas, nei biznierius nepa
gailės net stambios aukos suteikti, nes ži- 

i uos, kad jis yra remiamas ir kad jam vėl 
bus progos užsidirbti. Tokių pat mintį pa
reiškia d. gerb. kun. Al. Bublys, M. I. C. sa
vo straipsny “A. L. R. K. Federacijos Kon
gresui Besiartinant”, tilpusiam dienraščio

Varšuvos valdžia draudžia ta atimti iš lietuvių gimtų ka- „
uždarinėja lietuviškas mokyk
las pavergtam Vilnijos krašte. 
Lenkija jau nuo senovės yra 
papratus naikint lietuvybę. Ji 
pirmiau kišo lenkiškų kalbų 
visoj Lietuvoj viliugingais bū 
dais, o dabar visoj Vilnijoj 
bauginimais ir prievarta.

Lenkija gerai žino, kad lie
tuviai užgrobtoj Lietuvoj ne
nori lenkiškų mokyklų, lenki
škos malonės. Tai parodo ten 
pilni kalėjimai nubaustų lietu 
vių veikėjų. Tik Lietuvos krau 
geringas priešas gali manyti,

lbų ir įbrukti svetimų. Lenki
jos diktatorius Pilsudskis, ži
nodamas Lietuvos istorijų ir 
praeitį, rodos neturėtų eiti bu
vusių Rusijos carų keliais.

Lai Pilsudskis supranta, kad 
lietuviams sava kalba mokyk
los yra branginamos ir laiko
mos arti širdies ir kad Lenki-į 
jos godumas yra nesutikimų 
pagrindas su mūsų tėvyne Lie 
tuva.

“Draugo” liepos 28 d. laidoj. Gerbiamas
straipsnio autorius iškalno primena ir krei- i kftd Vilnijos kraštui yra rei- 
pia šio Kongreso dėmesį ieškoti būdų, kuriais ’ kalinga jenkų kalba> kultflra 
būtų einama prie rėmimo saviškių katalikų ir valdžia Ta(,iau Lenkijos di. 
profesijonalų ir vertelgų bei biznierių,, pabrė- ■ ktatorius nesugrųžina Vilniaus 
ždamas teisingų faktų šiais žodžiais: “Kol > Lietuvai ir ten uždaro Hetu. 
mes, lietuviai katalikai Amerikoje nepradėsi-i vj^kaa mokykl*s.
me labiau rūpintis ir palaikyti savųjų pro
fesijonalų ar vertelgų, tol Visas L. R. Kat. Lietuviai Vilnijos krašte y- 
Federacijos veikimas neatneš tos naudos, ku- ra skaudžiai persekiojami, 

' kad jie nenori lenkiškų moky-

Ištrauka iš “Mūsų Laikraš-| OŽKABALIŲ
DAINOS

čio” N r. 34 (294).

Nubaudė liežuvininkę, šio
mis dienomis Šiaulių aps. tai- . , _ _

. . , , surinktos D-ro J Basanavičiau*,kos lėmėjas sprendė plepios Dvi(,.js(, dllys(. Vl(!na 26c> >bw 
moterėlės, Elenos Vaišnorienės j,; nabar „„iima jM aMti 
bylų. Elena Vaišnorienė už ne-j “DRAUGE”
teisingų apšmeižimų ir garbės Į 233j go Qnkley Are c^g0^ 
žeminimų Jurgio Bandžos, už
tokių “naujienų” sugalvojimų 
ir kalbėjimų gavo 17 parų a- 
rešto.
Gera pamoka tiems, kurie no

ri tuo verstis. Neprošali būtų
Adv. N. Valasina turėti ir amerikonams tokių

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos 

Novenn, prie Hv. Antano 15c.

, Novenn Neperstojančios Pa
galbos .................................. 10c

Novenn prie ftv. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaidų 

galima gauti

“DRAUGAS” PUB CO., 

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

PILIETYBĖS PAMOKOS |
prasidės ketverge, rugsėjo,

(September) 20-ta, 1934,
7:30 valandų vakare
JGSEPH J. GRISH, 

4631 South Ashland Avė.
Telef. BOUlevard 2800

rios ji siekia”. ,
Kaš iš lietuvių katalikų kreipiasi savo 

reikalų aprūpinti ne prie lietuvio kataliko, 
tas, kirsdamas galvų lietuviškam bizniui, ke
rta galvų lietuvių katalikų ekonominei gero
vei ir kasa duobę lietuvių centrams, kurių 
mirtis išplėšia Dievo palaimintai lietuvių 
tautai trečdalį jos sūnų ir dukterų.

Imdamiesi sunkaus, rimto, atsakomingo, 
švento darbo, malonios A. L. R. Katalikų Fe
deracijos XXIV Kongreso atstovės ir atsto
vai, pripildykime savo širdžių gelmes meile 
ir pasitikėjimu Dievuje, meile Tautos, tauti
ne savigarba ir užtraukdami naujų giesmę, 
broliai, iš lietuviškos maldaknygės, išmoky
kime jos jaunųjų lietuvių kartų, kad ir ji 
kaip ir mes drąsiai, viešai, su pasididžiavi
mu, lenkdami galvas Lietuvių Tautos Auto- 
įiui už neįkainuojamas tautines ypatybes, ga
lėtų pasakyti pasauliui lietuvių dainiaus tau
tinės gyvybės himno žodžiais:

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.
Tų garbę gavome užgimę,
Jni ir neturime leist pražūt”.

klų. Aišku, rimtas priėmimas 
ten lenkiškų mokyklų būtų pa j 
niekinimas ir išsižadėjimas a- 
mžinai savosios kalbos ir tuo- 
mi įbrukimas lenkų kalbos lie
tuviškoms ateities kartoms.

Patartina, ir visiems geriau 
būtų, kad Lenkijos valdžia pri 
steigtų užtektinai lenkiškų mo 
kyklų Lenkijoj lenkams, o lie
tuviams okupuoto j Lietuvoj 
leistų mokint vaikus gimta tė
vų kalba. Reikėtų lenkams at
siminti, kad lietuvių, ypač 
kaimiečių, vaikai ten visai ne
moka lenkų kalbos. Juk, rodos, 
užtenka skriaudos, kad Lenki
ja užgrobė Vilnių ir uždėjo ant 
viso Vilnijos krašto sunkių na
štų vargų, nelaimių, bado ir 
kentėjimų.

Jau ne pirmas Lietuvos o 
kupantas, būk tai mokinda
mas lietuvius, bando prievar-

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

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

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčtoe
vakarai's 8 Iki 9 

Telefonas CANaI 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublie 9600

AKORDUONAI
Budriko Krautuvė importuoja tiesiog Lš išdirbčjų Ita- 
lijoniškus, Ruskus, Vokiškus ir Amerikos išdirbysčių 
akordi jonus.
Kainos: 10 bosų $24«OO’ ^)0Sų ^"75.00’
bosų $98.00 iki *350.00 Parsiduoda len8- 
vais išmokėjimais. 25 lekcijos dykai.

Jos. F. Sudrik Ine.9
Radios, Rakandai, Oil Bumers, Elektrikiniai Dulkių Va
lytojai, Skalbyklos, Refrigcratoriai.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 me
tus.
Nedaliomis iš Stoties W C F L, 970 K. nuo 1 iki 2 vai. 

po piet. Lėšomis Budriko Krautuvės.

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo su IIol- 
lywood šviesomis.

420 WEST 68t<1 ST. 
Englcwoo«l 5840—5883

(1

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.
TEi^ REPI BLIC 84M

Katrie perkate anglis II 
dralverlų, siųskite juos J 
CRANE COAL. CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plnfgų.

POPTERl'OJAM Ir PENTLOJAM
Atliekame visus namų dablnftno 

darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieroa rolė — 5c.

JOREPH AUGA1TB 
1608 S. 60th Avė. Cicero, I1L 

Tel. iAfayette 6719

s
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Muzikos Pijonieriai
Bušo A. P. Stulga

ANTON RUBENSTEIN
• /

i 40 metuose. Jo tėvas buvo 
mažai mokytas žmogus ir ne-

viau, kitiems sunkiau, o tre
tiems visiškai neduudami. Sic 
pastarieji skaitomi leukų val
džiai nepatikimi. Mat, jie yra 

Demarkacijos linijų, teisin-J susipratę okupuotosios Lietu- 
gai daugelio vadinama Lietu-! vos lietuviai, dažnai tenykščių

VARGAS PADEMARK- 
LINIOS GYVENTOJAI

Žiyuiusks muzikui nikus ir pi- turtingas vertelgų. Jis mylū-1 vos kūno kruvinu piūviu, daug
janistas A. Kubensteinus gi-Į jo muzikų ir užtat dar jaunų , vargo ir sunkių kančių atne- 
mė Rusijoje 1830 m.; mirė savo sūnų pradėjo * mokyti I S* j°8 artimiesiems gyvento- 
1894 m. Rubensteinui motina muzikos. Jaunas Paganini iš-
.įkvėpė muzikos dvasių ir ji į pradžių mokėsi ant mandoii- 
buvo pirmoji jo mokytoja, ims. Pasteliėjęs tėvas sūnaus 
Kada Antanukas buvo dešini-, gabumus davė jam progos 
ties metų, buvo nuvežtas j Pa-1 mokytis, pagal išgalės, pas

jams. Anais sųmvšio metais 
ji išvesta. Ir išvesta labai ne

lietuviškų organizacijų nariai. 
Tokiems lietuviams vargas y- 
ra su savo ūkiu darbais, ne.' 
dėl lenkų valdžios ussispyri 
nio dalis, jų sodybų lieka ne

rpu kai šitų reikmenų Lietu
voje pasigaminama į valias. 
Toki prekybininkų žygiai ir 
nevykusi užsieninė prekyba 
pykdo Lietuvos gyventojus. 
Tatai matydama Lietuvos va
ldžia rengiasi tam užkirsti ke
rių. Manoma, paskelbti iš už-

anksčian yra paskelbusios. Du
bar ir Lietuvoje tokių priemo
nių manoma netrukus imtis. 
Tai kelius milijonus litų sulai
kys viduje. Tsb.

.. ryžių ir tenai skambino pija-1 gerus mokytojus. Jis studija- 
ninų Lisztui ir Chopinui, ku- vo smuikų pas Chiretti, kara- 
rie tiesiog stebėjosi jauno pi-

■ janisto gabumais. Vėliau jis 
studijavo kompozicijų Berly
ne ir nuvykęs į Petrapilį, bū
damas dar 23 metų amžiaus, 
prirengė dvi operas. Nepusi-

» tenkinęs tuo, jis vyko stebiu- kų tokio naujo ir anksti išvy
ti publikų savo gabumais j į ko stebinti pasaulį. Būdamas

lo teatro smuikininką. 
Jaunas Paganini pirmiausiai 
pradėjo dalyvauti bažnyti-
muose

teisingai, nežiūrint, kad jau apdirbta. Tokia lenkų vald 
teisės žvilgsniu ji neturi jokio, žios politika tik didina Vii 
pagrindp. Demarkacijos linija i niaus krašto gyventojų skur- 
labai vingiuotai eidama dali- Į
na daugelio ūkininkų žemes. 
Beveik visų pademarklinio gv 
ventojų žemės yra perkirstos: 
viena dalis yra laisvoje Lietu-

koncertuose: būdamas V0Je> kri antroji — okupuoto-
yptatingo ir savarankiško bū
do, sugebėjo surasti savyje

je.
Savo laukams apdirbti va

Neretas atsitikimas, kad le
nkai provokaciniais tikslai.' 
duoda leidimus susipratusioms 
lietuviams atvykti laisvojon 
Lietuvon vasaros žemės ūk ii 
darbams. Grįžusieji po šių su 
ūkių darbų jie suimami, o daž-

UETUYON ĮVEŽAMI IR 
NEREIKALINGI DA

LYKAI
Gamtos turtais Lietuva ne

pasižymi. Geležį, anglį, auksų
ir kitus reikmenis ji įveža išj^^ įvežtinu į Lietuvų pie
ninių. Tačiau Lietuvon taip;kių SQruŠŲ. Kitokios prekės, 
pat įvežami ii tokį dalykai, kaįp surašo numatytos į Lie- 
kuiių Lietuvoje yra per akis. į įvežti nebus leidžiama.
Sakysim, Lietuvos gastrono-j Kitotj vakstybės taupumo su-
niijos krautuvininkai įsiveža 1 . , , . „ . : .. - įmetimais tokius sųrasus jau;geriemkas met didelį kiekį užsieni
nių obuolių, užtai užsienin iš- ---------------------------- ------------------------------------ ---------------------
mesdami stambias Lietuvos pi i LIETUVIAI DAKTARAI:
nigų sumas. Taip pat r J.- ■ ^ERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAI

ma daug ir visiškai nereika
lingų ankštinių augalų, viso- | 
kių vynų ir kitų prabangos ' 
dalykų, kurie arba Lietuvoje 
pagaminami, arba jie visiškai

Nebūk perdaug drųsus, tar
damasis nekuomet nesuklysiųs. 
Verčiau uoliui klausyk Baž
nyčios mokslo ir stengkis kuo 
geriausiai jį pažinti. Tuo tik
slu nesigailėk kelių pinigėlių 

raštams įsigyti.

Tel. CAMal 0857
Kės. FROepect 6659

ŪR. P. Z. ZALATORIS
DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 SO. 49lh CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
P&ned. Sered. Ir Subat. i—8 vai,

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAESTED ST1 
Rezidencija 6600 So. Artc.slan

Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet’ 
4 lkl 8:10 vakare

saros metu iš okupuotosios Lie | nai net ištremiami toli . nuo taupumo sumetįInaįs įvežti ne 
tuvos čion ateina tenykščiai į gentinės. Šiomis dieno- k>btini Praeitų nietŲ Lietu.

vos prekybos su užsieniais ba
lansas rodo, kad tokių daly
kų iš užsienio įvežta gana už 
stambių sumų.

Sakysime, krakmolas, ba
tams medinės vinys, avių kai
liai pamušalams, pamidorai, 
kruopos, ašutai, šeriai ir net 
medus dabar į Lietuvų iš už
sienių leidžiami įvežti. Tuo ta-

, Berlynu, Paryžių ir Londonu, j astuonių metų parašė sniui- į lietuviai, o iš čia okupuoto-*nus buvo toks pavyzdys \ aiš- 
- Sugrįžęs į Petrapilį jis įstei-' kui sonatų, o vienuolikos ine- 

gė Imperiškų konservatorijų j tų griežė smuiku publikoje su 
ir kįuvo jos vedėju per pen-1 didelių pasisekimu, ir tokiu 
kis metus. Kitus 20 metų jis | būdu greit pagarsėjo, 
važinėjo koncertuodamas ne-

jon. Šiems lauko darbams pa 
detnarklinijo gyventojai turi į ventojai lietuviai ūkininkai A-I 
gauti iš lenkų valdžios tam I nuPras ir \ ladas Rukšėnai ga i 
tikrus leidinius. Vieniems to- vo Švenčionių lenkų valu

niunų kaime. Du to kaimo gy-

Iriu
Į

tik po Europų, bet ir po Amc- 
rikų. Amerikoje koncertuoda- 

l jis. ųždirlięs keturias de- 
šimts tūkstančių dolerių. Vė

li liau jam buvo siūloma net 
šimtas dvidešimts penki tūk
stančiai dolerių už kartojimų 
maršruto, bet jis atsisakęs. 
Daugiausiai laiko gyveno Pet- 
trapily.

i?
Rubensteinas parašė daug 

kompozicijų, trylikų operų, 
jrijaninui koncertų ir t. t. Po
puliari škiaus i a jo kompozici
ja yra MELODIJA in F. Už 
pasidarbavimų muzikai, jis 
buvo apdovanotas “VLAIL 

ordinu, kuriuomi jis
ivo priskaitomas prie gar

bės didžiūnų.

Jis turėjo brolį Nicholų 
taippat getų muzikininkų, ku- 

!• ;riĮ8 daug darbavosi Maskvoje, 
šis nebuvo tiek žymus. Itu- 

bensteinai yra daug pasidar
bavę muzikai, ypač Rusijos

l’iie gerųjų Dievo dovanų, 
jis turėjo ir blogų ypatybių. 
l>ar jaunas būdamas jis įpra
to gerti ir iš pinigu lošti. Sa
koma, vienų kartų buvo net 
savo smuikų pralošęs. Bet, 
šios silpnybės nepastojo ke
lio jo genijališkiems gabu- 

1 inains. Ant laimės, prarastojo 
smuiko vietoje jis gavo nuo 
Leviono smuikų; kuri buvo 
Giuseppe Guarneri išdirbys- 
tės. — Tai buvo pirmos rū
šies smuikas. Šis smuikas da
bar yra Genevoje stiklinėje 
dėžėje tik dėl pasižiūrėjimo.

visudi-Niccolo Paganini,

ki leidimai Išduodami leng-'žios įsakymų išsikraustyti iš 
savo gyvenamosios vietos t re 
jiems metams j kitų kurių vie
tų, nearčiau 30 kilometrų nuo 
administracijos linijos. Kodėl 
abiems įsakoma palikti savo 

į žemę ir išvykti kitur, motyvų 
j nenurodoma. Abu anksčiau mi 
nėti yra susipratę lietuviai, Šv. 
Kazimiero draugijos nariai, o 
Antanas Rukšėnas yra ir “Ry
to” švietimo draugijos Palū
šės skyriaus v ice-pi nukunkąs.

arba daugiau stygų. Jis savo 
gabumais viršydavo kitus 
smuikininkus ir už tat dažnai 
ji* žmonės apkalliėdavo, ma
nydami, kad jis tui nuveikiųs 
su piktųjų dvasių pagelba.

Senieji laikai mažai skiria-1 
si nuo šių. Seniau kilniam,! 
arini kylančiam žmogui buvo 
statomos kliūtys, šmeižiamas, 
žeminamas, pramanoma ne
būtų dalykų. Ir dabar tas pa
vydo ir šmeižto dievaitis te-

Lenkų valdžia pademarkli- 
nyje stengiasi įsigyti kuo dau

begyvuoja. Idealistai, meniu- ginusiai savo šnipų. Jie įvai- 
inkai, talentai ir dabar netik 
kad nėra remiami, bet kai ka

riausiais būdais prikalbinėja, 
skurdo prislėgtus paperka ir •

.j NIC00L0 PAGANINI
T“' ė

Niceolo Paganini gimė Ge- 
V^’nėvoj, 1782 metais, 27 d. spa

lio; mirė Nizzoje, geg. 27, 18-f '

f

iri

džiausiąs pasaulio smuikiniu-1^ ir „e,nažai bei kitokiais nešvariais keliais re J
kas virtuozas turėjo daug. žeminami. nka sau “ciuciukus”, kaip pa ’
energijos ir savo gabumais,! Paganini buv0 netik stebė-1 demarklinio lietuviai juos va 
savo smuiku žavėjo tūkstau- Įinas ?riežikag ut irkomp 'ui„a. Kartais vėl pademarkli 

zitorius. Paprastai, geriaji; nio gyventojai, ypač susipratętinęs klausytoju minias. Jam
griežiant, nutrukus 
nesustodavo griežęs nors ir 
viena styga būtų likus; jam 
griežiant ir ant vienos stygos 
jo tone nebūdavo galima pa
stebėti skirtumo, nes jis to
bulai žinojo smuiko pozicijas 
ir turėjo neapsakmų muzika- 
tistų piešiamas ypatingose 
lę klausų. Užtat, Paganini, ar- 
pozose: su nutrukusia viena

koncertai neapsieina be jo 
kompozicijų. Istorikai ir tos

lietuviai, laiku negaudami lei
dimų sienai pereiti turi supū-

šakos specialistai, palyginę jo dyti savo javus, šienų, dobi- 
kompozicijas su jo smuikavi-1 lūs ir 1.1. Tas jiems sudaro la
mo gabumais, suko, kad jis Į bai daug nuostolių ir tik di-
buvo geresnis smuikininkas 
— griežikas, negu kompozito
rius. Užtai jis yra garbingai 
įrašytas į muzikos istorijos 
lapus.

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

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

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

Rti r

Furniture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chieagoje
7100 SO. TAI.MA16 HT. 

7126 80. R(MKWE1,I, HT. 
Tel. Rl'.Pubiic 5060-6051
Mm parduodam anglis 8e- 

mtauslom kainom. Pncah.m- 
tas M. R. |7.OO tonae.

nWURAH0K
KOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVI*

KUS BONUS
BEAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET TeL LAPayaUe 1083a

vius įvairiausiais būdais iš
provokuoja ir ištremia iš sa
vo gimtinių, didina ten siau
čiantį skurdų. Kažin, ar toli 
nueis tokia sukta lenkų val
džios jx)litika su okupuotosios 
Lietuvos lietuviais?.. Tsb.

Yri. LAFayette SO*7

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAM tr CHIBUfiCMl

8051 Wert 43rd Btr.
(Prie Archer Are. vetoll Kedile) 

VAtandoe: nuo 1 Ikt S vai. vakaro 
■eredomlo tr nedėUomlo 6**al 

■atarti

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

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

dina jų jau ir taip sunkų va
rgų. Iš to viso matyti, kad 
lenkų valdžia tyčiomis trukdo 
ramų pademarklinio lietuvių 
gyvenimų,.susipratusius lietu

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVI8

OPTOMETRICAIzLY AKIU 
(tPECIAlASTAS

PuCenrvlua aklų {tempimų, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karfitį, atltalao 
trumparegyste Ir tollregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 
das. 9 pečiai ė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedSIi'oj nuo 10 Iki 17. Ilaugely at

manoma Tel. LA-Fayette 6788 
Naktimis Tel. CANal 0408

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

Nedėli'oje pagal sutarti

Ofttce Tel. R E Public 7686 
Rsa. Tel. GROvcbUI 0617

7017 8. FA1KPIE1.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2426 W. MARQI ETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
NedėljoJ susitarus

Tei. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 W. Oermak Ro&d
(Kampas Deavltt St.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
SersdoJ pagal sutarti

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ssredomls ir Ned6Uomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. CAlifornia Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017
Ras.: Tel. HKMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 66th St.
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak. 

Ssredomls Ir NedSllomls pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—8 vai. vakare

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

Office Phone 
PROupeet 1028

Rsa and Office 
2859 So. l^eavltt SU

CANAL 97O«

DR, J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

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

2 to 4 and 7 to 8 P. M.
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 lkl 8 vak.
Medėllouile pagal ratųrtl 

Oflao telef. BODlevard 76N 
Namų Tel. PROspect 1986

TeL BOL’Levard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.; nuo 9 lkl 8 vakaro 
SeradoJ pagal rutarti

“Grįžkit” Namon kas vakarą -

TELEFONU!
Kati }>raleis,ti vakacijas Kuone biie kur eisite, jūs

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vigo- 1 kių akių. Ekspertas tyrimo &- 

I kių ir pritaikymo akinių.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4157 AKCHEB AVENUE

Tel. VIRglnta 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—S p. m.

N ed6Uomls pagal sutarti

DR.J.RUSGELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 0141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vf

Tel. Ofiso BOULevard 5611av uoksastsvxj as vs\/ a w asas a ei. j ^az. i , ~
si tikimų akys atitaisomos be akinių. Hez. VICtory 2843 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 6:20-2:80

756 W. 35th Street

Office Tai. Wentworth 4 3 30
Res. Tel. Hyde Park Ii

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIAI.IST&
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 lkl S vak.1 

ItekvT-oa Meradoma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

kuosinagiausiai, jūsų mi
nty netnri rūpėti palik
tas biznis ir namai. Grjš- 
kite namon telefonu... pra 
šalinkite nerimastis, ku
rios taip tankiai sugadi
na vakat ijas. Balsu apsi
lankymas abi-pusi duos 
užtikrinimų joms, ir na
miškiams žinoti, kad jūs 
esate sveiki ir linksmi.

rasite telefonų prisiruošu- 
sį “paimti” jumis atgal 
namon akymirksny. Šie 
apsilankymai duoda ra
mumų, kuris yra reika
lingas pilnam pasilinks
minimui vakacijų laikn. 
Jų kaina yra stebėtinai 
žema. Padarykite paprotį 
telefonuoti namon.

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.

DR. JOHN SMETAMA
OPTOMETRIBTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
Pagtebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
'8:30 vakaro. Ncdėliomis nėra 
‘ skirtų valandų. Room 8.

OlMl 0628

DR. CHARLES SEGAL
niTTfl A

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAOO. ILL
OFISO VAI.ANDO9:

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

vakaro. Nedaliomis nuo 10 lkl 12 
valandai dienų.

Telefonas BdDvray 23M

Ofbm TeL CALumct 6363
Ib-e. Tel. DREzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—8 vai. vak. 
Nedėliotais Ir Iventadlenlafs 14—12

Res Phone 
BNUlewm>d 6641

Office Phone 
TRJnngle 0044

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
7850 So. Halsted Street 

ROOM 210
Taki l-< u l*t W

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VA Ibis 0991 

Rea: Tel. PI.A** 9400
Valandos:

Nuo lk-12 a. ryte: 1-2 Ir 7-8 v. v.i
■•asuiaaikk ana u iki U

‘ ? ** **



TvrZiailienii:, rujcF. 12 d.. 1934 bUVVHTN =
ir teo nurodo žmogų, kuris, remiam jos būviai. Žmogus

važiavo automobiliu ir užtnu- ir gerai mokslu apsišarvojęs
dabar viso pinigų turime ban
ke arti dešimt tūkstančių do-

IT
=

1. Prieš kiek laiko mano G 
metų amžiaus mergaite tapo 
sunkiai automobilio sužeista. 
Sulaužė vadinamų collar kau
lų ir 4 šonkaulius. Patraukėm 
j teismų. “Jury” pripažino 
nuostolio $8,000. Automobi- 
liaus savininkas siūlo $4,000 
ir gazdina mane, kad jis eis 
j aukštesnį teismą, ir panai
kins “jury” nuosprendį. Ar 
man priimti $4,000!

Alte. Ne. Patariu neimti 
$4,900, bet reikalauti tiek, 
kiek “jury” {pripažino. Mes 
turime kelis įstatus, kad $8000 
nėra perdaug.

i ae. Buvo neatsargus ir girtas 
ir taip jmt nemokėjo važiuoti 
automobiliu. Užvedėm bylų. 
Advokatas sako, kad mes ne-1 
galime vartoti “eoroner’s in- 
ųuest ’

Ats. “The eoroner’s inųuest 
is not admissible for evidenee 
in the civil suit”.

4. Mano geras draugas va
žiavo į “Sami Dunes”. Per
važiavęs per Garv, Ind., tapo 
užmuštas ant gelžkelio. Noriu 
užvesti bylą Chicago j.

Ats. Illinois įstatymai štai 
ką sako: -— “No action can 
be brought in Illinois tu re- 
cover damages for the death 

! of a person where bot h the
iitjury antį the death oc 
i n anotber State”.

.be dorovės, be tikėjimo tampa' kerių. Mano parapijonys mane 
bevertis; jis žūsta puts, žūsta atsiuntė pas Jus, Eminencija, 
tautai, žmonijai. Gyvus tikėji
mas jį gelbsti iš pražūties, jis

MAŽMOŽIAIS LABDARIŲ DIRVA

išsilavinęs, išsitobulinęs žmo
nijoj paduro daug gera.
Žygis į Chicagą pas kanclerį

Tarp Waukeg&Ho ir Chica- 
g-os susisiekimas traukiniu ar
ba automobiliu yra greitas. 
Tat rugp. 11 d. tartis naujos 
bažnyčios statybos reikalais su 
kancleriu į Chieagų buvo at
vykę klebonas su kom. nariais: 
M. Gustu, J. Latvaičiu, V. Ra 
jūnu, P. Akusevičium. 

Pašnekesys bu kancleriu

Kardinolo kanceliarijoj Iš

prašyti pagalbos statymui ba 
žuvčios.a»

Pas Karuinolą *
Atlaikęs šv. Mišias jut mede

lio rytų klebonas skubotai per- 
sirengė ir išvyko į Chieagą.

Kanceliarijoj mažiausias bil
desys nepraeidavo pro klebo 
no ausis. Dažnai pažvelgė į 

ofiso duris, bene kardinolas! 
Pagalios steuografas dirbęs 
prie rašomosios mašinėlės iš 
sisiautęs, skubotai apsisiautė. 
Suskambėjo varpelis, jis nune
šė į ofisą spausdintų laiškų 
Netrukus ir vėl varpelis. Ka
da mane šauks! nerimo klebė

jau valanda laiko, kai

rašo Labas

J. A. V. gyventojams patin 
ka gera muieika. Tai parodė! 
šis faktas. Praėjusią žiemą 
New York© Pkilharmonic - Sy- 
mplamy šociety, leisdama ko
ncertus per radijo, klausyto
jams pranešė, kad reikia $503,- 
000 užtikrinimui leidimų šių 
koncertų dar trims sezonams. 
Klausytojai prisiuntė $65,390 
aukų po $1 ar daugiau, arba 
13 nuošimtį reikalingos sumos 
ir tuo užtikrino leidimą kon
certų ateinančią žiemą.

PO IŠVAŽIAVIMO

nas.
•cured tiko kandwiti- JaH1 komitetaistaiga baJ^; “Tam

Ar reikia geresnio prirody
mo, kad žmonės įvertina gerą 
muziką?

2. Turiu nuosavybę ant Ma- 
rąaette Rd. ir du labai gra
žius medžius, kurie uždengia 
namą nuo saulės. Didelis au
tobusas užvažiavo ant kelio ir 
sužeidė vieną naudingą medį. 
Tas medis pradeda džiūti. Ar 
aš galiu ką gauti nuo komjš- 
nijos ir kiek?

Ats. Šis nuostolis visados 
priklauso, kaip vadiname, ‘de- 
peods on the circumstances 
and it is a ąuestion pūrely 
for the jury”, bet mes turime 
bylas, kuriose buvo išnašiuose 
atsitikimuose pripažinta $200.

AUOENaJA PAS 
KARDINOLĄ

perstatė savo parapijos pade 
tį, parapijom; troškimus, pini- į 
gų sukėlimui būdų, jiarapijonų 
bevertes šnekas, būk jų sudė
tais jūnigais nestatys bažny
čių, bet atmokės parapijos se-

stos kardiuolas laukia; pra- 
. Jo Eininencija maloniai Vis© pasaulio žydai laikosi

3. Mano dėdę užmušė auto 
mobilis. Jokių liudininkų ne
turime. Vėliau suradau, kaip

Wauke£an, UI. — Rytojus 
yra mūsų. Laukia jo parapijo 
nys, laukia visi, kaip bran
giausio svečio. Esame pasiryžę 
ilgai gyventi, dirbti. Kad įvy
kinus savo kasdieninius būti
nus uždavinius, kurių jmtys 
vieni nepajėgiame, esame ve
rčiami ieškotis sau pagalbos, 
patarimų pas geradarį, kur 
vyksta aevien artimieji, bet ir 
tolimieji.

Mūsų reikalai yra apšvietos 
reikalai, o apšvietos reikalai 
yra visos tautos, visos žmoni
jos uždaviniai. Išmokslintas

nųjų skolų, paskui jmtaisys se-Įj^^j kaį kurių parapijų padė-
’nąją apdegusią bažnyčių, o nau į tįs csanti neaiški dėl dabar- 
jos bažnyčios nestatys. Jie tinės bedarbės ir kad susidarė

kalbėjo apie mūsų parapijonų, savo nusistatymo boikotuoti 
troškimus, apie naujos bažny- į V okietiją. Nepirks nė vieno 
čios reikalingumą mums ir; dalyko padaryto Vokietijoj 
mūsų jaunimui. Jis kalbėjo, tol, kol vokiečiai, po Hitlerio 

valdžia, nesiliaus persekioję

įrodinėjo, kad komiteto ir kai 
kurių parapijonų nuomone, 
jog nugriovus dar tebestovin
čių bažnyčių, pasidarys visie- gų turėti statyti naujai.
ms aiškus naujos bažnyčios 
statymo reikalas ir dės gau
sias aukas bažnyčiai statyti. 
Išklausęs kalbos kancleris pa- 
darė savo pastabas ir jmliepė 
klebonui pasimatyti su pačiu 
kardinolu pirmadienio rytą.

Prisirengimas

Klebonas šeštad. vakarą, nusmogus dirba, gamina nevien’_.ėjęs j savo miegamąjį kamba-

jMVojaus. Mums reikia savo

nesiliaus 
žydus. Jau apie 70,000 žydų 
išbėgo iš Vokietijos.

Hitleris nežiūri, kad taip
sena bažnyčia sutaisyti ir įo:i vadinamam “civilizuotam” pa 
sugrįžti, arba pusę savo pini- šauly persekiojimai užsibaigė.

Cia audiencija pasibaigė. Iš 
kardinolo gauti įspūdžiai bus 
ilgai minimi. Bėglias

Jeigu krikščionys turi būti 
klaidatikiams ir jiagonims pa
vyzdžiu, tai ar daug pavyz 
džių mes duodame krikščiony
bės nesuprantantiems?

vadiname “eoroner’s inąuest’
savo labui, savo tautai, bet 
žmonijos gerovei, dorovei, ga-

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

rį. poilsiui,.mintimis kalbėjosi 
su Jo Eminencija. Jūsų Emi
nencija: Mūsų bažnyčia jau 
vieni metai kaip apdegus, ir 
per tą laiką mes turime kas
dieną savo mokyklos kamba-

būti 
juo gali

Užsidek dideliu noru 
tautos gelbėtoju. O 
tapti pirma save ištobulinda
mas, o paskui artimą nuo blo
go traukdamas.

Jis verčia istorijos lapus ne
tiek pirmyn, kiek atgal.

Yra sukouia, kad jei koks 
parengimas iš pirmo karto ne- , 
pasiseka, tai atidėtas vėles
niam laikui išeina fiasko pilna 
to žodžio prasme. Su Labdarių 
Sąjungos išvažiavimu, įvyku
siu praėjusį sekmadienį, nebu
vo taip blogai, nors jis ir bu
vo atidėtas iš lietingojo sek
madienio (rūgs. 2 d.).

Į kalbamąjį suvažiavimą la
bdarių ūkyje žmonių suvažia
vo daugiau negu buvo galima 
tikėtis. Rengėjus baugino tas 
laktas, kad praėjusį sekmadie 
nį buvo daug piknikų ir šiaip 
jau išvažiavimų. Bet tai, ma
tyti, nekliudė tikriesiems la
bdarių prieteliains atvykti, 
drauge pasilinksminti ir jia- 
remti kilnų labdarybės tikslą. 
Žmonių buvo suvažiavę iš vi
sų kolonijų. Visi buvo paten
kinti. Vieni riešutavo Į>o lab
darių ūkio lazdynus, kiti šo
ko, dainavo, žaidė, užkandžia
vo ir šiltoj dienoj limonat

Tyrinėjimuese, visi valdini
nkai sudegusio Morro Gastle 
spėja, kad kas norint padegė 
laivą ir, kad ugnis kilo kelio
se vietose tuo pačiu laiku. 
Tuoj po tokios katastrofos, 
kurioje žuvo daug keleivių, a- 
teina žinia, kad kitas laivas 
kaip tik spėjo apsistoti Ganai 
Zone uoste, ir taip pat dūmų 
apsuptas. Spėjama, kad inter
nacionalini radikalai padega 
laivus, o juos samdo tui da
ryti karo medžiagų išdirbėjai.

Arkivyskupas Jurgis Matute vietos
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina 11.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tnojeus pareikalaus.

Cla nuplėšk:

riuose pamaldas. Apdraudos 
kompanija mums už bažnyčią1* 
užmokėjo tris tūkstančius ir 
devynis šimtus dolerių, o už 
bažnytinius daiktus du tūks
tančius ir šešis šimtus dolerių;

NE NUSIMINKITE
Jūs callte gauti paa save vatstlnfakg 
tam tikra TONIKĄ, kuri* per Ilga 
laiką buvo vieno Jžymaua Gydytojau® 
preakrlpclja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

"DRAUGAS"
Siunčiu fl.»O 

JUROI8 MATULEVIČIUS.”

2 3X1 SO. OAKLET AVĖ., Ctalcag®. IU.
už kūrinos atkakite man knyųg “ARKIVTSKUPA8

Nuga-tone
Vardas, Pavardė

Mėnealnta treatmentaa už Doler) — 
pilnai garantuota®. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas. Jūaų pinigai 
hwa hiena sugražinti

Mano adreaas

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKUKUS 

LAIKRAŠČIUS

Tbl« fa a Parneša Vlvanl Sat and tn- 
ela«aa tara Jl.M; Rouga, 71c,
TTaaue Cr»am fl.OO, Dapllttory gi.ee. 
Padai ARtrlncmt »1.7». Bath Salt 1.9*, 
Tallat VViU.r P.rfum. »».«, Brll-
IKntine 78c, Skla Whlt«n*r 7»c. Tatai 
Palua g11.ee. Spadal prie, |1»7 for aM 
t.n placaa ta tetro4use thla Ma

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me

Hluaeiama per paltą OOO 
Pialgal grgtluart. j«t 

napatanktutae.

tams $6.00.
“DARBTNINKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun

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

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

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

Vm 380.5d, Av^ue, N^r Ya*

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. B. K. Moterų Sąjungos mėnesi-į 
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me- j 
tams $2.00.

BAKIhlG 
^POWDER|

“VYTIS“, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

Iihžc Aure- Adbu.»»44
13 ounce»23<

“AMERIKA” savaitraštis. įleidžia Lietuvių UniversaliR Biu
ras, Ine. Kaina metama $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

MiLUONSOž POUNOSHAVF BEFN 
USfD BY OUR GOVFRNM1 NT

ų----—

. lan <«

ši no. Šios kuopos turėjo 
kandžius ir kitokias įvaire 
bes:

1 k p., Town of Luke; 4 
Dievo Apvaizdos parap.; 5 
Bridgeport; 7 kp. West S 
8 kp. Brigliton Park; .10 
West Pūliniam 1 ir 10 kuo 

turėjo savo muziką.
1 k p. narė Barbora Zani 

kienė (4600 S. Paulina 1 
buvo laimingiausia. Ji tu 
nusipirkusi mažą kvitelę 
153 numeriu, už kurį gavo 
tą, kuris yra gražiame Ci 
go lleigbts mieste. Sveikin 
su dovana.

Bendrai, labdarių rudei 
išvažiavimas praėjo su gr 
pasisekimu ir gera nuoti 
Iš išvažiavimo nauda labd 
bei neabejotina.

Labdarių centro vabiyb 
ra dėkinga visiems pasida 
vusiems, atvykusioms ir 
darbą parėmusieins. Ii

į ir

LABDARIŲ SEIMAI 

Lietuvių R K. lAibdaruĮ
šį tą stipresnio gėrė. Labdarių ! jungos penkioliktasis se 
centro ir kuopų veikėjai ma-1 šiemet įvyks lapkričio t 
Joniai svetelius priėmė ir vai-1 Dievo Apvaizdos parap. 4

-

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Tvirtėk dvasia, būsi 
gas ir kūnu.

Tel. LAFayeUe 8671
J. LIulevičius

LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI OBABOKIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atalėauktl. o mano 

darbu bOalte užganėdfntl 
TH. OANal 9&1B arba >51 •

2314 W. 23rd PI., Chioago

1439 S. 49th Ct Cicero, ŪL
Tel. CICERO BM7

Graboriua
Ir

Balsamuobijaa
Patarnauja Chica- 

gojo Ir apylinkėje.

Visi Telefonai:
Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

Ava.

Yards 1741-1742
UUDOUM PIGIAU NEGU KIB

I Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605*07 So. Hermitage Avenue

■

AUred RoseOl,

Spectu lietai InkallMie Ir
mc visokių rūšių puiaink' 
buamių.

Mūsų šoimyna speciali 
me darbe [M-r šeštas

Veskite paminklų reikalus 
šiai su pačiais išdlrbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas |
didžiulių vartų

HUiSIDE, ILLINOIS
Trya telefo

Res. PENSAOOLA MII 
BELMONT S4Sft

Office: HJLLSUDE 
Vlneent .Roselll,

GRABORIAI :
Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽĘ
G&AB0RIU8

Turiu automobilius viso] 

reikalams. Kaina prieit

3319 Lituanica Aven
G’hicago, 11L

I. J. Z 0 L P
ORABORTUH tr 1AIDOTUV1Ų 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tol. BOL'levard 6808—MIS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

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

tuo pačiu vardui

ANTANAS PETĮ
0RAB0RIU8

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0U1

Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2109

A. MASALSI
GRABORIUS

3307 Lituanica A
Tel. Boulevard 4131

SIMON M. SKUD,
ORABORIUS Ir RAIjSAMUO 

Patarnavimas geraa Ir nabri 
718 West 18tii 8tre

Telefonas MOHroe M7‘

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIl
Palaidoja už «>».«• Ir aul 

Modernlika koplyčia 
Mg W. lStfe 8C. Tei.

Chloago, 1U.
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KVIETIMAS
uomi kreipiamės j Seserų 
imieriečių buvusius moki- 
i,parapinėse mokyklose.
sanie įsitikinę, kad anų die 
l&miukai, o dabar jauni 
finai, džiaugsis gavę pro- 
išreikšti savo buvusioms 

išmis mokytojoms užuojau- 
ir dėlto su dideliu malonu- 
priims šį kvietini!), ypatin- 
būdu dalyvauti ftv. Kazi- 
ro Akademijos išvažiavime, 
sėjo 30 d., Vytauto darže.

kviečiame tų Kazimieriečių 
įklėtų jaunuomenę sudary
tame išvažiavime Bowling 
namentų, ir prašoma, kad 
vling tymui — 5-kių arba 
j vaikinų — susiorganizuo- 
sulig jų buvusios mokyklos 
np, būtent, Sv. Jurgio mo
dos tymas, Sv. Kryžiaus, ir 
Kviečiame taip pat ir pa- 

nius dalyvauti. Žinoma, bus 
gražios dovanos laimėto- 

08.
Ruoškitės, tat, jaunuoliai,

JAUNIMO PIKNIKAIS 
PUIKIAI PAVYKO

West Side. — Šia proga ko
misija širdingai dėkoja už gau 
šių paramų Aušros Vartų pa
rapijos biznieriams, pa ra pi jo
nams ir svečiams; muzikanta
ms Jonui Šarkauskui, jo se
sutei Juozapinai, kurie grojo 
akordinais, ir jų draugui Pra
nui Drostui, būgnininkui. Jų j 
lietuviški šokiai tikrai links-1 
mino visus.

Ačiū Budrikienei už tvarkų 
šokių salėj, taipgi parapijos 
komitetui už pagalbų ir vi
siems, kurie tik prisidėjo.

Stefanija Kazanauskaitė,
Komisijos pirmininkė

CHORAS PRADĖJO 
DAUBĄ

Aušros Vartų parapijos eho 
ras jau pradėjo praktikas ir 
rengias prie daugelio darbų.

Susirinkime rugsėjo 7 d. na-
riai vienbalsiai nutarė prisi- 

ogreičiausia suorganizuoti. dėti prie jaunimo piknikėlio. 
nūs. Ruoškitės, jaunuoliai, | Kun. Andriušio kvietimas 
ro buvusioms mokytojoms {giedoti mišias Marijonų Kal- 
eikšti dėkingumų. Ar atsi- neliuose, Hinsdale, sekmadienį, , ProKraina ^us ketvirtadienį iš

rugsėjo 16 d. 12 valandų, vien- WHFC, 1420 k., 7:30 iki 8:30nate, jaunuoliai, savo gerų- 
mokytojų 4-tame, 5-tame, 6- 
ne, 7-tame, 8-tame skyriud- 
I Ar ne malonūs atsimini-
lif
Kuri, mokykla bus pirmutinė 
Įsiregistruotif
Aplikacijos blankas ir kitas 
Formacijas gausite pas kun.Įkarę. 
Lukošių, Gimimo P. M. pa-

pijoje. Kun. F. LukcėlUS 
Komisija

balsiai priimtas. Ten tų dienų 
įvyks iškilmingas atidarymas 
seminarijos.

Choras pradėjo mokintis gra 
žias naujas mišias, taigi visi 
nariai rinksis kas penktadie
ni repeticijoms 8 valandų va-

Korezpondentė

Tikrasis gyvenimas apima 
darbų ir maldų.

gazieta būtų 
nušnekėjus, nebūtų dyvo, 

Senose poperose randama to ba Lietuvoj nuo šiol jau ne- 
tų zokonų: 1228 m. vienam bus redaktorių: kų paliemanas 
ikone pasakyta: už akies iš- sakys, tų gazieta turės druka- 
ušimų — 20 markių; už ra- vot. Ale kai paties guverma- 
kos ar kojos sulaužymų — no gazieta taip nurašė, tai ti- 
) markių; kas apvagia savo krai verta šiurkštaus mano de- 
onų — 20 markių arba gal- Ino paglostymo.
08 nukirtimas; kas peraria -----------
ono ežių — galvos nukirti- Čikagos cicilistų senas Pet

ras džiaugiasi laimėjusio no- 
minaišinų į Kalifornijos gube
rnatorius Upton Sinclair pa
sakymu, kad jei jis bus lektin-

Mūsų dienose yra kitaip. Už 
kies išmušimų (per kumšty- 
es), už sprando nusukimų 
per riatynes), už rankos ar tas gubernatoriam, tai iš to
ojog sulaužymų (per futbolo dėlto pabėgs pinigai, bet ne-
nngtynes} — čempijonatas, 
urbė ir pinigai. Jei papras-

pabėgs žemė, fekteriai ir žmo
nės, o jie sutveria turtus.

as žmogus, bedarbis pavagia] Tepabando Senas Petras ati- 
iuonos kepelukų — kalėjimas Į daryti kokį biznį be pinigų, 
ki gyvos galvos; jei turčius
ipvagia paprastus žmones — 
am tik plaukas ant galvos su-
cruta.

Maskvoje prie Kremliaus, 
kur gyvena balšavikų gosuda- 
ras Stalinas, stovi laikraščių 
būdelė, kurioj kas rytas Sta

Mūsų seno krajaus guverma-1 linas perka “Izvestijų”. Sykį 
»o gazieta “Lietuvos Aidas”Stalinas neturėjo smulkių, 
šgirdus zvanijant akurat pa- — Tai nieko, — sako vai 
mko, kurios bažnyčios bokšte j kas, — jūsų velyčestva rytoj 
Evanija. Neseniai ji išporijo | užmokėsit.
tokių na v ynų. Esu, abiejų lie-' — O jeigu ryt aš numirčiau,
tuvių dienų (rugp. 5 d.) pel------ pasijuokė Stalinas.
naa paskirtas Dariaus - Girė-1 — Tai niekis, nedidelis bū 

no paminklo statymo fondui. Į tų nuostolis, — atsakė vaikaa.

Brighton Pųric. — Lithuaųi- 
i an Republiean Club laikys mė
nesinį susirinkimų rugsėjo 1.3 
d., K vai. vakare, B. R. Piet- 
kevipio ofise, 2608 West 47th 
St. Prašome atsivesti naujų 
narių.

V. Baliūnas, pirm.
B. R. Pietk»wicz, rašt.

RADIO
GRAŽI BUDRIKO PRO 

OKAMA

tuvos rašomoji kalba yra pa-’ 
imta suvalkiečiu tarme, tai 
norima, kad ir pavardės dau
gumoje būtų suvalkietiškai ki
rčiuojamos. Šių vasarų pavar
džių tarimui vietose patikrin
ti, paminėtoji komisija ir vi
daus reikalų ministerija išsiu
ntė keliolikų jaunų kalbininkų 
į kaimus. Jie ten vietose susi
pažins su pavardžių ištarimu 
ir jas užrašys, žinoma, pavar
džių atlietuvinimo darbas yra 
labai sunkus ir sudėtingas. No
rintiems jas pakeisti teks at
likti daug formalumų. Kai kas 
net abejoja, kad žmonės savo

Viena gražiausių Bud riko 
krautuvės radijo programų bu
vo pereitų sekmadienį iš sto
ties WCFL, 1 — 2 vai. Prog
ramoj dalyvavo Ona Piežienė, 
sopranas ir Justas Kudirka, 
tenoras. Piežienė gražiai dai
navo klasiškas ir liaudies dai
neles. J. Kudirkos dainavimas 
rodė halso išsilavinimų ir mo
kslų. Teko patirt, kad į stotį 
atėjo daug telefonais sveikini
mų, reiškiančių pasitenkinimo 
Kudirkos dainavimu.

Kitų programos dalį išpildė 
Budriko radijo orkestrą, su
grodami keletu liaudies šokių.

Sekantis Budriko krautuvės

vai. vakare. Visi pasiklausyki
te. Korespondentas

KAIP EINA PAVARDŽIŲ 
ATLKTUVINIMO 

DARBAS
Įvairiose > svetimųjų Saldžio

se buvusi lietuvių tauta nusto- 
(jo dalies savo gerų vaikų, ku
rie susižavėję svetimu pyragu, 
pamynė savo tėvų kalbų, savo 
taupos papročius ir nuėjo Sve
timiesiems dievams tarnauti. 
Kai kurie likusieji, o tokių 
bnvo nemažai, taip pat norė
dami įtikti Lietuvos bajorams 
ir dvarininkams, bei padaryti 
karjerų, savo tarnyboje, tyčio
mis lietuviškas pavardes su
darkė, joms prikerkdami ru
siškas, lenkiškas, gudiškas ir 
dar kitatautiškas galūnes. Iš 
gražių lietuviškų pavardžių pa 
sidarė ausei ir klausai neska
nus venigretas. Kitataučiams 
Lietuvoje atsilankantiems taip Į 
pat darosi nekoks įspūdys, J 
kad Lietuvoje gyvena daug 
žmonių su ne lietuviškomis 
pavardėmis. Ne vienas jų gal 
mt ir padarė išvadų, kad Lie
tuvoje gyvena net labai daug 
svetimtaučių, tuo tarpu kai 
Lietuvoje svetimtaučių yra la
bai nedidelis procentas.

Visa tai matydami, kai ku
rie Lietuvos kalbininkai ir 
veikėjai prieš dvejus metus 
buvo sušaukę tuo reikalu spe
cialų susirinkimų. Pavardžių 
atlietuvinimo darbui tęsti su
sirinkime buvo išrinkta tam 
tikra komisija. Ai komisija su
sitarusi su Lietuvos vidaus 
reikalų ministerija, savo dar
bų per dvejus metus intensy
viai varė ir dar toliau tebeva-• a —
ro. Komisija jau turi surinku
si keliasdešimts lietuviškų pa
vardžių. Tačiau nevisose tar
mėse jos vienodai skamba. Pa
sitaiko, kad tų pačių pavarde 
suvalkiečiai taria vienaip, o 
žemaičiai, ar rytų aukštaičiai

siplauti .savo nevisiškai gra- j 
iius praeities darbelius. Su- Į 
prantama, kad tie darbeliai 1 
bu6 ne taip jau lengva nuplau-. 
ti, tačiau nevienas toks atsi
tikimas pasitaikys. Lietuvos 
visuomenė pavardžių atlietuvi- 
nimo darbui bent dabar pri
taria. Kaimų gyventojai no
riai padeda pavardes studijuo
jantiems kalbininkams. Gi val
sčių viršaičiai ir kaimų seniū
nai pavardžių atlietuvinimo 
darbui teikia paramų. Tsb. •

Išdidiems ir nepasitaisan
tiems uždaryti dangaus vartai. 5

KAIP MAN PATINKA— ■■■* ' * ■—» ■■ 8 M ■ ■ W

Rašo Andrius šnipas

KĄ ŽINAU APIE SAVO 
PAŽĮSTAMUS

KAD Barbora Darlys, Chl- 
cagos Operos artistė, studijuo
ju patiektųjį San Carlos Ope
ros kompanijos kontraktų. 
Kaip nugirsta, žymioji daini
ninkė sutinka su kontraktu ir 
mano po juo pasirašyti.

KAD kun. Pranų Juškevi
čių, vikarą ftv. Antano, Cice

mo laikuose studentai mėgda
vo vadinti ‘Fatlier Flanagan".

KAD Norbertas, sūnus ko- 
m p. Aleksio, varg, Wateri>w 
ry, C’onn., viešėjo nesenai Chi- 
cagoj, ir kad yra tikrai “Chip 
oi’ the old block!”

KAD ėjęs Cliicago Daily 
Journal turėjo aprašymų apie 
kun. Ignų Albavičių, klebonų 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
Cliieago, TU. Tarp kitko buvo 
pažymėta, kad kun. Albavi- 
čiaus išvaizda visai panaši i 
buvusį Amerikos prezidentų 

| Abrakam Lincoln.
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