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ANGLIJA IR Ii. S. SUSIRŪPINUSIOS 
DĖL JAPONŲ ŽYGIŲ

IŠ NAUJO IMA V AIDINTIS

“GELTONASIS PAVOJUS”

GRIUVĖSIUOSE IEŠKOMI ŽUVUSIEJI PRANCŪZIJA į PROTESTANTAI 
SUTARIA SU NEPASIDUODA 

ANGLIJA NACIAMS
U'ASIllNGTON, birž. 23.- 

Anglija ir Amerika ima rim-1 
tai rūpintis japonų nepapras
tuoju sąjūdžiu Azijos rytuose, j 
Jei kas seniau juokavo iš“gel i 
tonojo pavojaus”, tai šiandien r 
jau rimtai atsineša j šį klau
si įnį.

Japonai įsigali Azijos ry
tuose taip, kad jie ima gra
sinti baltųjų žmonių rasei. Jie [ 
užima vis didesnius Kinijos j 
plotus. Artimoj ateityje jie j 
turės, pakankamai įvairios rū- J 
šies žaliavos ir tada nusisuks 
ne tik prieš Sibiru, bet ir prieš 
Europų.

Kas blogiausia, kad japonai 
išstums Anglijos ir Amerikos 
prekybų iš rytų. Jau šiandien.- 
Anglijai prekyba žymiai su
mažėjusi. Netolimoj ateity bus 
blogiau. Su Amerika tas pat 
likimas Azijos rytuose. O pre
kyba yra svarbiausias daly-, 
kas. Tad ir yra priežasties rū
pintis. Tuo taipu japonų žy
gių sulaikymui nėra galimy
bės.

CARDENAS KOVOJA 
PRIEŠ CALLESO SEKĖJUS

MEXIC() CITY, birž. 23. — 
Prezidentas Cardenas ima vy
rauti krašto revoliucinėje par
tijoje ir stipriau įsigali Mek
sikoje. Ikišiol buvęs Meksikos 
diktatorius Calles jau nustum 
tas šalin ir jis turi džiaugtis, 
kati Cardenaso vyriausybė kol 
kas jo nekliudo ir duoda lais
vę ir toliau jam pasilikti di
džiuoju žemvaldžiu.

Tarp Cardenaso ir Calles ne- 
į sutikimai tiek paaštrėjo, kad' 
Cardenaso įsakymu iš valdiš
kos tarnybos pašalinami Cal- 
leso šalininkai tarnautojai Ir ' 
net valdininkai. Cardenas nu- Į 
sprendė nusikratyti visai s j 
“Calleistais”, kad jie neda- į 
rytų sankalbių ir nekliudytų 
vyriausybei jos žygiuose.

*«•
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Tai vienas vaizdų po įvykusių sprogimų didžiuose municijos fabrikuose Reins 
dorfe, Vokietijoje. Žiniomis iš Berlyno, ikišiol rasta daugiau kaip 100 žmonių 
lavonų.

ANGLIJOS MINISTERIS 
KAP. EDEN ROMOJE

KOVOJA PRIEŠ SKIRTĄ 
REICHO VYSKUPĄ

PARYŽIUS, birž. 23. — An- BERLYNAS, birž. 22. — 
glijos ministeris T. Sųjungai, Daugiau kaip vienam šimtui 
kap.. A. Eden, išvyko Romon, protestantų dvasiškių ir tūk- 
Vakar per visų dienų jis ture- stančiams pasaulininkų susi- 
jo pasitarimus su Prancūzijos rinkus į Emmaus katedrų bu 
premjeru La valiu. Jam galų vo skaitomas Augsburgo kon 
gale pasisekė įtikinti Lavalį, fesinio sinodo atsišaukimas 
kad Anglijos padaryta karo Vokietijos protestantams. Šis 
laivynų sutartis su Vokietija sinodas yra griežtai priešin- 
nėra blogas dalykas, kaip tai gas nacių diktatūrai ir už tai 
buvo įsivaizdavusi Prancūzija. . naciai kalina daugelį dvasi-

Oficialiam pranešime, kaip 1 škių, varžo jiems laisvę. Sino 
I paprastai, pareikšta, kad An- j das atsisako pripažinti Hitle- 
glija sutarė su Prancūzija ir rio skirtų protestantams vy- 
toliau bendrai dirbti, kad iš- riaušių valstybinį vyskupų, 
laikius taikų Europoje. I vadinamų reicho vyskupų, ku

BOMA, biri 23. - Iš Pa-!™ pareiga Ya viraa prote8- 
tantus suregimentuoti reicho 
reikalamsryžiaus atvyko Anglijos mi

nisteris T. Sųjungai, kap. A. 
Eden. Rytoj jis turės pasita
rimų su premjeru Mussoliniu. 
Išaiškins, kokiais sumetimais 

: Anglija yra padarius karo lai-

APEITA KRAŠTO KONS
TITUCIJA

PAGERBTAS APAŠTALIŠ- DIDELIS GAISRAS VARĖ-į ATSIKLAUS HOOVERIO vynų sutartį su Vokietija. 

KAS DELEGATAS NŪS VALSČIUJE

AIRIJA PLANUOJA TAIKĄ 
SU ANGLIJA

WASHINGTON, birž. 22. 
— Pereitais metais kongreso 
senatan atstovu išrinktas R. 
D. Holt iš W. Virginia. Po 
įvykusių rinkimų pasirodė, 
kad jis yra tik 29 m. amž., o

DUBLINAS, girž. 23. — Ai
rijos vyriausybės prezidentas
de Valera planuoja padaryti,, ..... . . .. .L . ... , , krašto konstitucija senatoriuitaikos sutartį su Anglija, kad | v. . v. " . ,
panaikinus pasireiškusius ne-,
susipratimus tarp abiejų kraš- me^‘ 
tų.

De Valeros planas yra toks: į 
Airija pasižada: Airijos vy

riausybė nepaskelbs Airijai 
respublikos be gyventojų at- 
siklausimo plebiscito keliu.

mažiausia amžių nustato 30

WORCESTER, Mass., birž. 
22. — Per mokslo metų už
baigimo iškilmes Šv. Kry
žiaus kolegijoje, pagerbtas 
apaštališkas delegatas J. A. 
Valstybėms, Jo Eksc. arkivy
skupas A. G. Cicognani. Pele 
gatui suteikta kanonų ir ci
vilinių įstatymų daktarate 
garbės laipsnis.

KAUNAS. — Gautomis ži
niomis, Varėnos valsčiuje, Bo 
briškių kaime kilo didžiulis 
gaisras. Viso sudegė 32 gyve
namieji ir 93 kiti trobesiai. 
Kartu sudegė 32 kiaulės ir

DĖL KANDIDATŪROS
WASHINGTON, birž. 23. —

Respublikonų partijos vadai 

daug susirūpinę. Negali rasti

PADIRBO VALTĮ NAMŲ 
RŪSYJE --------

Minėtas sinodas tuo atsišau 
kimu ragina protestantus, kad 
jie kantriai kentėtų visokių 
priespaudą, kad jie pildytų 
tik tuos valstybės įstatymus, 
kurie nėra priešingi Dievo įs 
tatymams Taip pat rajri na, 
kad patys pašau fin inkai -ves
tų pamaldas, jei jų dvasiS-

birž. 22. _  kiai būtų areštuotiNEW YORK,
B. Klinger per keturis me

.... , , , , . , tus namų rūsy nuo gyvenimoatitinkamo kandidato į krašto f .
., . ,, ... . pareigų atliekamu laiku dir-prezidentus. Partijos grupes,■ , .

v. . Tv bo valtį ir anądien pagaliaurenga suvažiavimus. Išjudina ‘ , , „ , . , ,. v , , užbaigė tų darbų. Valtis skl-visuomenę prieš demokratus.' ,. T . ..
... . , . „ . |Tv, . . ... andi kai smuikas, apie 18 pėvisas kitas inventorius. Gaiš- Iškelia griausmingus obalsius, Į r

:-o padaryti nuostoliai siekia kad krašto konstitucijai pavo-Į( ų f9' _
per 100,000 litų. Gaisro prie-Tačiau neranda tinkamo ' n ga ° inger apsizlure

T Tol t nusprendė laukti 30 
m. amž. ir, tai atsiekęs, va
kar kreipės senatan. Kai ku
rie senatoriai priešinosi, kad 
Holt būtų pripažintas atsto
vu, kadangi neteisėtai išrink
tas, neturint jam konstituci-

RIO DE JANEIRO, Brazi- 
lija, birž. 22 .— Tieš Deodoro 
stotimi susikūlė du trauki
niai. 6 asmenys žuvo ir 21 su 
žeista.

žastis tuo tarpu nežinoma.

Skirtas Cooko apskrities iž
dininku vietoje Svveitzerio J. 
L. Gili šiandien teisme turės 
aškintis.

i vyro, kurs 1936 metais galėtų 
statyti savo petį prieš demo
kratus ir sužavėti visuomenę.

Patirta, kad respublikonų 
va<lai planuoja atsiklausti bu
vusio prezidento JJooverio, gal 
kartais jis ir vėl sutiktų būti

RELIGINĖ SITUACIJA GERĖJA kandidatu ir nešti partijos pa
partį, kad laimėjus politinę

jo, kad jis negali tos valties 
išimti iš rūsio, neišgriovus 
namų vienos sienos. Sakosi, 
kad jis apie tai visiškai ne
pagalvojęs.

40 VALANDŲ SAVAITĖS 
DARBAS

ŽENEVA, birž. 23. — Tarp
tautinėje darbo konferencijoje 
pripažinta konvencija, kad vi
sam pasauly darbininkams į- 
vedus 40 valandų savaitės 
darbų.

ŽINiy ŽINELĖS
— šiandien šv. Jono šventė.

Airija visados gins Angliju,... . , . . ... ja nustatyto mažiausio metųnuo puolėjų ir neleis Anglijos 1 y._.
priešams steigti strateginių
stočių Airijos pakraščiais.

Anglija pasižada: Anglija 
pripažins plebiscitų Airijoje, 
jei iškils klausimas politiškai 
atsiskirti nuo Anglijos. An
glija panaikins Airijoje gen. 
gubernatoriaus ofisų ir jį pa
ves Airijos vyriausybės (ta- 
rybon) prezidentui.

Anglijos vyriausybė labai 
pageidauja glaudžiau susiar
tinti su Airija. Premjeras Bal- 
dwinas daug dirba tuo reikalu.

amžiaus.
Tačiau dauguma senatorių

nustūmė šalin Jų konstituci
nę kliūtį ir nusprendė priim
ti į savo tarpų jaunų senato
rių.

NEPAVYKO SKRISTI 
ROMON

ŽMOGŽUDIS SUSEKTAS; 
IŠPAŽINO

PEORIA, III., birž. 23. — 
Pereitų pirmadienį šalia 
springdale kapų rasta nužu
dyta Mildred Uallmark, 19 m. 
amžiaus. ,

Ėmė keletu dienų surasti 
žudiką. Jis yra Gerald Thomp
son, 25 m. amž. Žmogžudis iš
pažino viską.

NEW YORK, birž.
Broliai Albertas ir 
Monteverde pasirengė su lėk
tuvu leistis Romon per Atlan- 
tikų. Tš Floyd Bennett airpor- 

i to ėmė kilti oran. Pakilęs kiek 
oran lėktuvas smogė atgal į 
žemę ir aplūžo. Lakūnai iš
liko sveiki. Lėktuvas negalė
jo atkelti didelės kiekybės ga
zolino.

23. — 
Jurgis

SOVIETŲ RUSIJOJE?
BERLYNAS, birž. 22. — 

Tš patikimų šaltinių Maskvo
je apturėta žinia, kad bolše
vikai auklėjimo įstaigose jau 
kone visiškai panaikinę prieš 
religinę propagandų tarp vai 
kų. Pirmiau visose auklėjimo 
įstaigose buvo turimi tai pro 
pagandai savotiškai įrengti 
kambariai.

EUREKA, Cal., birž. 22.— 
Holnies-Eureka Lumber Mill 
streikuoją darbininkai vakar 
sukėlė riaušes. Policija nušo
vė 1 riaušininkų ir sužeidė 
keliolikų.

kovų.

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ BANDITUI

Jei tas tiesa, reikštų, kad 
gerėja religinė situacija Ru
sijoje.

daryta vieno tų laikraščių 
ofisai.

Kaip ten nebūtų, bolševi
kai ir toliau pasiliks atkak
lūs religijų, ypač krikščiony
bės, priešai. Jei jie daro bet 
kokių nusileidimų, tai tų da
ro ypatingais sumetimais, 
kad iš to turėjus kokios nors 
naudos.

— Sveikiname Jonus: gerb. 
kun. Joną Jakaitį, M.I.C., kun.

DAcriTT 7 7 V ? OO IJon* Statkų, kun. Jonų Klorį,BASTTA, Korsika, birz. 22. . , ,, ... T j
t i i _._t. i__  - kun. Jonų Vosilių, M.I.C., dr.

Jonų Pošką, adv. Jonų Brenzų, 
Jonų Krotkų, dr. Jonų Simo-

— Įvykdyta mirties bausmė
Respublikonų partijai dėl Kalvos nukirtimu garsiam ____

kandidato yra taip bloga, kad Korsikos banditui žudikui An broĮ. ’ Jon^ Peldžiq>
ji yra pasiryžusi savo pusėn 'dr® sPada- . .. M.I.C., ir visus kitus. Ilgiau-
patraukti Al Smitb. Bet tai * rancūzų autoritetai tuiėjo
tuščios pastangos.

SĄJŪDIS PRIEŠ SVETIM
ŠALIUS

daug nesmagumų dėl šio bau šių jiems metų!

WASHINGTON, birž. 23. —

munistų organas Pravda ra-
. šo, kad komunistų partija ne

Ir tai galimas daiktas, nes, |-^ur. 
anot žinių, nutrauktas ir be
dieviško žurnalo Bezbožnik
leidimas. Tačiau bedieviškoji 
organizacija nenutraukusi sa
vo veiklos. Ji leidžia dar dn 
leidinius, vienų mėnesinį, ki
tų — savaitinį laikraštį. Bet 
juose jau nėra to karšto aki 
plėšiškumo, kaip kad būta se 
niau. Ir, matosi, kad vienas 
iš tų dviejų leidinių bus su
spenduotas. Maskvoje jau už

dito. Per keletą metų jis su — LRKSA Chicagos apskri- 
savo sėbrais terorizavo salų. | ties piknikas, įvykęs praėju- 
Jo sugavimui buvo panaudota,šį šeštadienį Vytauto parke, 
kariuomenė, karo lėktuvai, riš priežasties lietaus ir vėsau? 
tankai ir kitos priemonės. oro pavyko ne taip, kaip ga

lėjo pavykti.
— Vakar įvykusieji pikni

kai: Marijonų Rėmėjų dr-jos. 
Moterų Sąjungos apskrities, 
kalto Prasidėjimo par. gerai

jami turtai mokesčių skyri- Nekalto Prasidėjimo par. gerai 
mui. Šiemet įvyksta šis ge-
neralis įkainojimas. j Marųuėtpark iečiai gra-

Turtų įkainotojas J. S. | ^’a* paR^bė adv. J. GriSlų.

MASKVA, birt. 22. - PASISKVR6 60 PA™6W

pašalinus keletą milijonų sve
timšalių ir kad nors per 50 Kas ketveri metai Cooko

nė mažiausio pasiryžimo met, „įsileidusjokių ateivių ap,krityie Įkainojami nekilno
nutraukti; arba susiaurinti 
savo kovų prieš religijų.

Laikraštis tačiau pripažį
sta, kad kova su religija yra 
be galo sunki, ypač kaimuo
se, nepaisant bedievių propa

Tuo būdu norima sumažinti 
nedarbą.

OMAHAr Neb., birž. 22.— Clark tftd sau pagaibon paaky i PaRerWmaa ivyko vakar va 
............. ...... .............................. w „ Pasibaigus gatvėkarių darbi- r- komitetą iš 60;kare parapijos salėj.
gandoCsako, valstiečiai savoynk’, stre,ku1’ ’ia at^auktai’, asmenų — arkitektų, inžinie-i

x karo stovis ir ištraukta vai- Ul, O A Ošventikus ir toliau gerbia ir 
juos išlaiko, parūpindami jie 
ms pragyvenimo priemonių 

Prieš tai turi būt kovoja
ma, pareiškia Pravda

stybės kariuomenė.
Darbininkų ginčai su kom-! fesionalų piliečių 

panija paduoti spręsti arbi- 
tracijos teismui.

rių, nekilnojamų turtų pirk
lių, kontraktorių ir kitų pro-1

į CHICAGO IR APYLJNK. - 
Su šio komiteto pagalba Numatomas giedrus oras; šil- 

bus įkainoti apskrities turtai, čiau.
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“DRAUGAS”
ISuina Kitądien, taekyrue neiunudtanlua 

FKENLMEHATUS KAINA: J. Ame ri koa valstybėm: 
Metama — *t> UO. Pusei nafetų — *3.66; TrlrnM mėnesiam*
— *2.00; Vienam mėneaiul — 76c. Kltoae valatyb* 
prenumerata: Metama — *7.00; Puael metų — *4.00. 
Kopija — 01c.

HedaktorniM priima — nuo 4 vai 11(1 ‘ vai. popiet.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavua
Mendradarbiams lr korespondentams raitų re(rųtlna. 

Jei neprašoma tai padaryti Ir nvprlslum'iama tam tiks
lui pakto ženklų

Skelbimai '■e kančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

žaiblj, iki šiai dienai nenuilstamai darbuoja
si, rūpindamasis ne tik dvasiniais, bet ir me
džiaginiais Kongregacijos reikalais ir eida
mas bažnyčios rektoriaus pareigas.

Jei šiandien laetovoj tarime 3tiprių ic-

Ar Si Tokiais Mns Piketui
_ •

| Dabartiniai Vilniaus valdo- nius toks pat miestas, kaip
vai aklai tiki savo popieriais, ir kiti, tik negali išaiškinti, eių vasarinis kursas bus ve-

Vasariniai Kursai Marianapotyje
Ši;į vasarų reguleris G savai-, loma perskaityti visa eilė pie

legento nurodytų veikalų,

“DRAUC: S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed lkUly. Ezcept Sunday. 
nrTB8CRIPTION8: O»e Te*r — *0.00; Sta Month*

— (1.60; Throe Month* — *1.00; On* Montn — 75c. 
Europe — O n* T«nr — »7.0u: Sta Month* — *4.00: 
Copp — .0*0.

AnrertlalnK ln “DRAUOAS*' bringa bent renultr. 
A4*nrtlatnc mt*n on apptteatton

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

teligenčių sv. Kazimiero Seserų Kongregaci- savo valdininkų rašytais pra- kodėl jis visais atžvilgiais nuo damas Marianapolio kolegijoj, šiam tikslui atsiekti Imtinų 
jų-, tai ne be didelių toje srityje nuopelnų nešimais, jų sudaryta statis- kitų atsilieka, kodėl, nepai- Mokslo programa yra ši: 
iš bolemzanto puses. tika ir mėgina kitus tuo įti- šaut visų pastangų, jo kultū-

Akyvaizdoj tų, Bažnyčiai ir tautai nau- jjįnti. Ypatingai, žinoma, jie rinis ir ekonominis gyvenimas 
dingų, darbų tegalime linkėti Garbingajam tilci ko noj-j* ko laukia, j merdi. Negelbsti nei jo išgir- 
Jubiiijatui dar ilgus metus dirbti Bažnyčiai i*p;as laukia draugo — sako toji geografinė padėtis, nei 
ir tėvynei naudingų darbų. j kinų priežodis — tai dažnai šeši jo geležinkeliai, nei, pa-

AT E ITIN INKŲ JUBILIEJUS

DIDELIŲ NUOPELNŲ AMERIKIETIS 
LIETUVOJE

Mums, Amerikos lietuviams, smagu yra 
matyti, kad mūsų tarpe gyvertę ir dirbę tau
tiečiai pasižymi gerais ir naudingais darbais 
tėvynėje Ųietuvoje. Vienas iš tokių yra kun. 
V. Dargis, kuris ilgokų laikų yra gyvenęs 
Amerikoje ir darbavęsis savo tautiečių tarpe. 
K. J. P. “R-te” apie šį didelių nuopelnų 
amerikietį taip rašo:

Yra žmonių, kurie varė ir varo tyliai, 
bet gilių vagų tautos dirvonuose. Vienas iš 
tokių yra buvęs knygnešys, ilgametis darbi
ninkas Bažnyčios ir tautos gerovei, kun. V. 
Dargis, kurs šiais metais švenčia 65 metus 
amžiaus ir 15 metų kapelionavimo Pažaisly
je.

Keletas jo bijografijos bruožų: gimė 1870. 
V. 14. Skriaudžių bažnytaimy, Marijampolės 
apskr. Gbunazijų baigė Marijampolėj. 6ia 
jam teko mokytis drauge su dabartiniu Tel
šių vyskupu, o su arkiv. J. Matulevičiumi 
teko gyventi viename kambary. 1887 m. įsto
jo j Seinų seminarijų. Čia oficijaliai vyravo 
lenkų įtaka. Lietuvių kalboj pamokų nebuvo. 
Bosidarė būrelis tautos žadintojų, lietuvių

LIETUVIŲ KALBA — Lie
tuvos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas); Lietuvių Lite
ratūra (dėsto kun. K. Urbo-

MOKSLAS PRASI DEDA 1 
D. LIEPOS ir tęsiasi iki 15 
D. ,RU G P1CČ1O.

DĖMESIO — Kursų Vado
vybė kreipia dėmesį į studeu-

navičius; Taisyklingoji Kušy- tus, lankančius nelietuviškas 
savo širdies tvaksėjimų girdi i galiau, universitetas. Pasiro- ba (dėst8 kun. J. Vaškevičius) aukštumas įstaigas ir ypatin- 
ir palaiko draugo arklio ka i do, kad visa tai nevisuoniet j LOTYNŲ KALBA — Ver- gai klerikus, lankančius dva- 
nopų dundėjimu”. Lenkai žūt veikia, kad ne kiekvienas Vi- timai ir Gramatika - Sintaksė sines seminarijas.

Amerikos lietuvių katalikų studentų ir ^ūt nori pateisinti savo smu-.lniaus valdovas sugeba jais
profesionalų sųjunga organizuoja ekskursi 
jų į Lietuvos Ateitininkų jubiliejinį kongre
sų- • * J tas lenkiškas, ir štai jie grie-

Bet kas pei' vieni tie ateit.ninkai.' . biasi aiškaus melo, ryškiausių
Į tai atsako p. A. K. straipsnis, pietas | nesųmonių tam “įrodyti”. Jų 

•‘Š-nyje”, kurį čia ištisai perspausdiname: žodžiais, dabar jau net 90
Prieškarinė mūsų šviesuomenė mokslus nuoš. Vilniaus gyventojų _

ėjo daugiausia rusų mokyklose. Tos mokyk- »lenkai, “tuteišai” esu prany- 
los ir besimokančios jaunuomenės dvas.a bu- į ko, lietuviai ištirpo, rusai, žy- 
vo patekusios į tikėjimui priešingų srovę, fOai, totoriai asimiliavosi ir, 
Tas moksleivis ar studentas, kuris nusigrįž- ' tuo patys save padrųsindami, 
davo nuo savo tikėjimo, buvo laikomas švie-^jenkai stato klausinių: ar ne 
šuoliu, o tokiems, kurie drįsdavo užeiti į ba- juokinga, ar ne paradoksas, 
žnyeių ir melstis, tuojau draugai prisekdavo kad kažin kokia Nepr. Lietu- 
“atžagareivio” vardų. Nustodami tikėjimo Vos Sųjunga vis tebesvajoju 
mūsų šviesuoliai traukėsi ir nuo savo tautos. apje “lenkiško Vilniaus iš le- 
Vieni, vedę svetimtautes, pasidavė jų įtakai, ūkiškos globos” išvadavimų? 
o kiti, tikėjimo neapykantos pagauti, metėsi _ Tikrai, jeigu taip būtų, bū- 
į socialistų revoliucionierių eiles. Tie revo- tų juokinga, 
liucionieriai tautos reikalais visai nesirūpi-1 Taaau ir paty8 Siįžining(!3.
no b?VOi»i lentai pripažįsta, kad net.

paties Vilniaus miesto, nekal-
bedievis buvo daug artimesnis, negu tikin
tis lietuvis.

Šitokiose aplinkybėse betgi atsirado stu-

rtų Vilniaus krašte. Jiems rū- Į pasinaudoti. Mums, iš šalies 
pi įrodyti, jog Vilniaus kraš- j žiūrint, visai aišku, kad čia 

kalta ne tiek lenkų nevykusi 
administracija, kiek pati ne-

(dėsto dr. E. Andrulionis). N. B. — Būtų gera, kad Dva 
GRAIKŲ KALBA — Ver- sios ir Visuomenės V’adai 

timai ir Gramatika - Sintaksė šiems kursams pareikštų pa-
(dėsto kun. dr. P. Biskis). Į lankumo, paragindami savo ži 

Kiekvienų vakarų paskaitos nioje esamuosius studentus ir
normali mūsų sostinės būklė. į— MŪSŲ PASAULĖŽIŪRA I ypatinga klerikus pasinaudoti1 
Nuo savųjų atplėšta, prie ki- (skaito kun. dr. J. Navickas), teikiama jiems Marianapolyj
tų neprilipusi, ji negali įeiti1 
• tinkamas vėžes ir todėl var
gsta.

Lenkai ne kartų yra parei
škę savo simpatijų lietuvių 
tautai. Bet, mums tik koktu 
nuo jų simpatijų. Tai vistiek,
kaip budelio meilinimasis kur‘° misų didiko peržvelgto; venti su naujaisiais kaimy- 
prieš nužudant. Simpatikai ne
grobia ir neskriaudžia.

Kad Vilniaus kraštas lietu
viškas, niekas neabejoja. A-

pradedant ir bedarbe Joniene 
bant apie jo tolimesnes peri- Martinoniene> ^gimdžiusia 
ferijas bei provincijų, lenkis- neseniai Vilniuje trejeU svei. 
kūmas yra labai menkas. Tas vaikučių, baigiant. Kų le-

Paskaitos tautiniai tikybi
nio įsisąmoninimo klausimais

proga taisyklingai pramokti 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir

tieks reikalingo supratimo mū į susipažinti Amerikos lietuvių 
sų tautos reikalų ir jaunuolių ' aktualiais reikalais.
paruošimo visuomeniniam da
rbui. Klausytojams yra priva-

biografija. Vis tai lenkų “ku
ltūros” nuopelnai.

Lenkai mus kaltina atkak
lumu, užsispyrimu. Bet ar tai 
atkaklumas, jei mes laikomės

pie tai kalba Vilniaus krašto 'savo. Gal ir taip, bet jis ge- 
lietuviški kaimai, lietuviškos ras< y[es nepripažįstam sutrū

nijusių visokių unijų perga-

dentų tarpe drųsių vyrų, kurie atvirai ir vie- lGnkiškuniaS kain šviežiai to-1 , . , , statistikos uav- - • - i / . v .... lenKisKumas, Kaip šviežiai te nkai jarod Kepnkl. Lietu-!;.. natvs ienkai
to. eme rodyto, katalike, .Nora .s juo- pti dažai, jie voa laikosi ir • L yi kiby sunkėju-1 Ttokli nori 
kės. .r -atžagare,™,.,’ pravardzmvo bet groit „„aitrina, o kitiems vė- • a 5l„ktns » » „knll. Jf*“ _ .
Jie to 
tinaneių

...... . , ,. , , ! sios šlėktos gyvenamų okoli-
„epą,»e ir eme apie savt burti mokslus ■ jams papūtus, ar lietui pali-; _ ;eden bosy, drugi goly,

jaunuomenę, loksat sWūdm prasi--jus, ¥isaį pranyksta. ipšįjekali z Ajragoly”, - mu-
dėjo lygiai prieš 25 metus. Ir gimė aieitinm-. Į Vilnius, kaip ir kiekvienas šeikas Daugirdus (“lenkas”!

Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C.
Kolegijos Rektorius

nais, valdžios agentų remia
mais. Ilgainiui daugelis kolo
nistų sulietuvėjo ir šiaip pap
rato prie zmonikesnio gyveni
mo. Kiti visi paliko peštukai 
bei vagiliai. Tiesa, jie dabar 
labiau prisibijo lietuvų polici
jos ir žmonių, užtat savo tar
pe dažnai sukelia smarkias 
muštynes ir vagiliauja.

Retos smarkumu mušty
nės įvyko per rusų sentikių 

‘Velykų šventes, Obelių valse., 
Spulių kaime ir užtęsė ištisas 
dvi dienas. Kaip dabar jau

mentų ir naujoviškų popieri
nių, nieko bendra su realiu 
gyvenimu neturinčių, tariamų 
statistikos davinių. Neviešai 

tai pripažįsta, 
mus palenkti.

Nori, kad mes nusileistame, 
bet kas pažįsta šių dienų len
kus, kas mato, kaip jie pu- teismo organų nustatyta, toms 
čiasi, kai tuo tarpus pas juos i muštynėms vadovavo šioje a-ueiuMu kurie šūkiu pasiėmė: Visa atuaujinti, .... . .. , .... x ... , - -

kalbos platintojų. Ilgainiui prie jo priklausė j Knstuie Ateitininkais ii- nasivadiiin todėl. -diaesms centras, 1S seno trau- puikia ir sena lietuviška pa- pa£ius nenormalaus djdžio de l pylinkėje žinomi mušeikos bro 
varde!), Kumelinskius, Kum- i fįcitas, kai krašte turi per pu- ; liai Šeršnovai. Per muštynes

amuos piaunvojų. ±ig«unui p.ie jo primuse , Knstujei Ateitininkais jie pasivadino todėl,' ?. f . / .; -------r .
beveik visi lietuviai klierikai. Jie slaptuose , kaJ ruoS6si būti naudiagi kataliku Baž-1 k? ' saV° k‘umlec,us- aluatnl
_ i__?x_____________  i__ i? _ ___ i - • I u o •. niniziik! nnulz iiviki nei Ra-įsvm-iususirinkimuose skaitydavo lietuviškus kūri

nius, bendradarbiaudavo draudžiamoje lietu
vių spaudoje. Jų platindavo. Nekartų tekda
vo siųsti lietuviškus laikraščius susuptus į 
prancūzų užsienių perijodinius leidinius, ir 
t. p. Tos draugijos pirmininku kai kurį lai
kų teko būti ir klier. V. Dargiui, tuo būdu 
išstatant save į pavojų būti pašalintam iš 
seminarijos.

Seminarijų baigęs 1892 m. ir šventimus 
priėmęs iš Varšuvos pavyskupio Kuškio, kun. 
V . Dargis vikaravo Gelgaudišky ir Bartinin
kuose, vėliau Mozūrijoj — Maly-Plocke ir 
Liubotyne. Nekartų teko mokėti pabaudų už 
lankymųsi į svetimų parapijų, nekartų teko 
drebėti sulaukus kratos. Matyt, kun. V. Dar
gis, kaip uolus lietuvis, susidėjęs su kun. Si- 
deravičiomi, garsiu lietuviškų maldaknygių 
leidėju, platino lietuviškas knygas. Neapsi
eidavo čia ir be pavojingų nuotykių.

nyčiai ir savo tėvynei Lietuvai.
Per tuos 25 metus

sparčiai išaugo. Jų idealai
la einančioje jaunuomenėje: moksleiviuose ir , ... . . ... . ,.

..... , , i stu tačiau tai pradėjo vyktistudentuose. O iki šių laikų ateitininku or-<... , . .. ,....................... A . T . . . i tik antroj XIX šimtmečio pu-gunizacija jau daug išaugino Lietuvai s vie
šimi neneš, kuri dirba įvairiose srityse: reli
gijos, mokslo meno. Šiandien yra ateitininkų 
dvasininkų, mokslininkų, rašytojų, mokytojų,

ninkus, nuskurusius bajorus, pickius, Žvirblickius ir tokius 1 milijono bedarbių, kai jų1 buvo peiliais sužaloti du ru

Muravjovui išardžius daug
kaimo žemės ūkių. Rusai spau

, , a ..... • dė ir lenkus, bet jų spaudosadvokatų, gydytojų ir visa eile visuomenes • , T * • - v*-.*• , -j i • • ..... i nedraudė. Jų patriotine lite-
veikejų. Ateitininkų idealai jiems įkvėpė u- • .. ... T ...
, ... . . ... . , ,.x . - ratura plito. Jų mokyklos, juo
kejimo ir tėvvnes meiles ir darbštumo bei sa- , . . . T T
.. A • . I labiau slaptos, tarpo. Jos bu-
žiningumo pareigose.

sėlius ir Kiškelius / Kų dau- Į gaiį mus nuolaidSlns palenkti, 
giau lenkai Nepr. Lietuvoj pa ; Todėl lenkų valdovai turi 

sėje, baudžiavų panaikinus ir . rodys? — Savo dvarus? — prieš save sunkų uždavinį įro- 
Bet juk jų niekas iš Lenkijos katĮ jįe jar nėra visai
Čia neatnešė. — Savo kultūrų? supopierėję, kad jie bent kiek 
— Bet svetimame podirvyje ji jaučia praeities klaidas ir re- 
tokia menkutė, kad jau dabar alius dabarties reikalavimus, 
toli atsilieka puo atgimstan- Į j£es labai norėtume bent to iš 
čios mūsiškės. . i lenkų tikėtis, bet, deja, nega-

Jų dvarų '‘kultūra’ nėra iįme .Visas ligšiolinis lenkų ei

' vi jon į Subatų, medicinos pa- 
gelbų suteikti.

Apie muštynes pranešimų 
gavusi policija skubiai atvyko, 
tačiau kaltininkų vietoj nebe
rado. Buvo gauta žinių kad 
vier.as iš daugiausia muštynė
se pasižymėjusių — Jon. Šer- 
šn iovas yra nuvykęs į K r lau
mėm; kaimų pas savo mylimų
jų

Ten policija nuvykusi mu
šeikų rado, -tačiau pastebėjęs 
policijų šeršniovas Jon. kam
bary užgesino šviesų. Policija 
elektros lempute apšvietusi! 
i.ambarį, pamatė su revolve-

n . . „ , . . -, ______ _ i riu rankoj Šeršniovų, kurisjos, Paduos, Monte Cailo įstai i ................... .... ,
gos daugiau turėjo iš jų nau- «P^ 120 ’^ų eng-: nepasidavė policijai ir bala
dos, negu jų tėvynė. (Palygin-U*™ Sietuvų, be kitų “gėry- n.a stipraus revolveriu gink- 
kim kad ir Mickevičiaus pa-,bi,*”> pnveisė joje dar ir pir- luoto mušeikos pasipnesini- 
šieptų grafų - dykaduonį į§ I maoilių mušeikų bei vagilių., »»<>, paleido į jį guvius ir vie- 
“Pono Tado”). Tad lenkų'supirkinėjo nusigyvenusių toj nukovė.

vo aprūpinamos tinkamais va-
Lietuvių tautos gyvenime paskutiniai 25 dovėliais. Patriotiškai nusitei-1 ta, kuri yra kitų kraštų dva- gegyS r(X|0 j^,s esant nepatai- 

1 metai buvo labai audringi ir iš jos sūnų pa-, kę dvarininkai nešykštėjo lė- ruošė, kur jie buvo tikrai švie soniaįs įr nepagydomais ženia-
1 reikalavo daug aukų. Ypač daug reikėjo pa- ! šų. Dėl šių priežasčių išaugo Į sos ir gerovės šaltiniai, pav., niūriais ir užsispyrėliais. Ar 

dėti pastangų kuriant Lietuvos valstybę. 1 Vilniaus miestelėnų jausmo Latvijoj, Čekijoj. Mūsų dvar-!Su tokiais mums pakeliui?
kovų su visokiais priešais pirmieji savano- (sentimento) lenkiškumas, ku poniai, sekdftmi anksčiau suj niais ėjo ateitininkai. Čia jie labai puikiai ris pranyksta, kai tik ima lenkėjusius didikus, noriai bla

Važiuoja karta klebono arkliais pilnų ve- I P»r<xlS, kų jiems įkvėpė ateitininkų organi- į blaiviau galvoti ir vertinti, škė po užsienius iščiulptų Re
žimų lietuviškos literatūros besiveždamas. O ' z^c.'ja. Jie būriais ėjo į savanorius traukda- kas Vilniui artimesnis, bran- tuvio kraują, negu dirbo savo
čia žandaras pasipilta. Pavojus _  žandarai 1,rl šaunių dainų “Nors vėtros ūžia aplink gesnis ir kas £ali jam dau- įgimtinėse. Paryžiaus, Veneci-

‘M. V.’

pasipinų. Pavojus 
konfiskuodavo arklius, bausdavo jų savinin
kų ir ištremdavo kaltininkų. Laimei, suskam
bėjo prie vežimo skambutis. Žandaras j>a- 
manė, kad kunigas važiuoja pas ligonį ir pra
leido.

Studijų reikalais kun. V. Dargis išvyko 
į Romų, kur baigė 1901 in.'bažnytinių teisių 
fakultetų. Tų pačių metų rudenį išvažiavo į 
Amerikų. Vienerius metus pavikaravęs She
nandoah’e, Pa., buvo paskirtas naujai kuria
mos lietuvių parapijos Minersville, Pa., kle
bonu. Vėliau klebonavo N. Filadelfijoj, Mt. 
Carniel ir kitur. Amerikoj teko nemažai pa
dirbėti lietuvių organizavime ir švietime.

192.0 m. sugrįžo į Lietuvų. J. E. vysku
pas Karevičius pavedė eiti kapeliono parei
gas naujai Lietuvoj įsikūrusioj Sv. Kazimie
ro Seserų Kongregacijoj Pažaislyje. Jam pa
dedant, karo metu apleistas ir sunaikintas 
Pažaislio vienuolynas atgavo pirmykštę gar- 
aaus meno jMtminklo reikšmę. Jausdamas di
delį reikalų ,vos pradėjusiam gyvuoti vienuo- 

■>. lynui pašalpos, 1925 metais išvyko į Ameri-

PEŠTYNĖS OBELIUOSE
įuus”, tuo tarpu kai visokio plauko cicilikė- giau duoti: ar - turtinga, bet 
liai iš pakampių šaipėsi ir spiaudė. Tokių amžinai pakrikusi ir visiškai 
atsitikimų buvo Marijampolėje. Ateitininkai svetima Varšuvą, ar artima ir 
parodė nepaprasto narsumo. Iš 28 pirmos ka- ' sava Aukštaitija su derlinga 
ro mokyklos laidos vyties kryžiumi apdova- Žemaitija?
notų karininkų 22 ateitininkai. Iš G tos lai- Žinoma, visai negailėdami 
dos žuvusių kovose visi ligi vieno — ateiti galime atiduoti lenkams visus

• j
įlinkai! O kur kitos laidos, kur šauliai — vis svajotojus, nedakepėlius, fan-
pirmieji ateitininkai!

Apgynus šalį nuo priešų ir pradėjus vi
duje tvarkytis, renkant steigiainųjį seimų 
daugiausia teko pasidarbuoti ateitininkams 
— jie ėmėsi sunkaus uždavinio kovoti su

tastus. Lietuvai užtenka tik-

kultūros nuopelnai Lietuvai 
skaudūs. Kitur viduramžiais 
bajorija statė gražias pilis,

rų, stiprios dvasios lietuvių ir taisė kelius, dirbo milžiniškus 
lenkuojančių, kurių šaltas pr<D kultūros darbus — pas mus Daugelis tų kolonistų buvo 

paprasti nusigyveitę girtuok
liai, valkatos, uolūs į dovanai 
dalinamus ūkius ir, žinoma, 

nes nenori suprasti, jiems tai išbarstyti po svetimas ištvir- šiaip į svetimų daiktų. Lietu- 
nepatogu. Jie tikina, kad Vii- kavinio įstaigas. Tai rodo betjv<ss žmonėms sunku buvo gy- 

labdaringų būrių, jų padedamos veikia įvai- metų sukaktį minint tenka apgailestauti, kad

lenkų dvarininkų dvarus, iš jų j Be Mu5autojo, dėl šitų muš- 
kurė vidutiniškus ūkius į ku- j tynių dabar tardoma visa bi
riuos sodino iš gilumos Ru-1 j,-, įnM)nįų jr apie 10 niuštynė- 
sijos atgabentus kolonistus. se dalyvauvusių bei prie

tas ir nauda verčia eiti iš vien 
su lietuviais Vilniaus savoti-

ji tik melžė nelaimingus bau
džiauninkus ir skubino jų į

prisidėjusių suimta.
JU 

Tdb.

boUevikų agitatoriais, kurie troSko suardyti Akum'L°l‘Upan,_8i .Į1'“"1’™.1®’ įni«ua kriat,IUuot« Pataitę 
besikuriančių valstybę. Ateitininkai aiškino 
žmonėms apie to seimo reikšmę ir rinkimus.
Aitas darbas buvo beveik tiek pat svarbus, 
kiek kova su išoriniais priešais. Todėl be rei
kalo šiandien kai kas primeta ateitininkams 
politikų. — jie tada tai darė, kad nebuvo 
kam. Ir jie išgelbėjo nepriklausomybę.

Ateitininkai neužmiršo ir savęs tobulin-

Pagal statistikos Jungtinč-
Valstvbėse vra 35,000 žnio • * • 

nių vardu — Jonas Snieth.
s<

i :< zidentas Andriejus Jack
rios katalikų jaunimo ir suaugesnių organi- daliai jaunuomenės yra trukdoma prie jų pri-’ eonas buvo siuvėjas ir pats 
zacijos, jie turi didelę savo spaudų ir ben-, aidėti. Į
dradarbiaują kitoje katalikiškoje spaudoje. ; Savo sukaktuvėms paminėti Ateitininkai 

Ateitininkai valstybės kūrimo ir mūsų šiais melais liepos m. 20-21 d. Telšiuose šau-

sau drabužius siūdavo.

M rinkti aukų. Po trijų metų grįžęs į Pa- i ti. Šiandien veikia daug euchariatininkų ir
tautos religinimo ir švietimo srityse nuveikė 

.milžiniškus darbus. Jų garbingo darbo 25
kia didelį kongresų, kuriame dalyvaus visos 
Lietuvos ateitininkai ir Amerikos svečiai.

1 Pirmutinis elektros varomas 
gatvekaris į darbų įkinkytas 
1890 m., Bostone.

/



Pirmadienis, birželio 24, 1935 n R A TT HA S B
Suvedžioto darbininko likimas MARIANAPOLIO SVIEDINIO RATELIS

Siaura miesto gatvele sku-1 susirinkime draugų tarpe, kad 
bitinsi kažkokie žmonės; iš (klausosi vado žodžių, ištrau- 
drabužių atrodė darbininkai, j kia juodų gumulėlį.... tai tik 
Visi rinkosi prie vieno namo hiaurus sapnas... reikia pra- 
ir kiekvienas atsargiai apsi-. busti... ne... ne... tai tikreny- 
daires ar niekas jo neseka ir bė!... O gal?.. Ir vėl abejoja 
įsitikinęs, kad neseka nedvė- ar jis sapnuoja ar ištikro tai
juodamas ėjo per vartus. yra tiesa... bet pagaliau ne-

Tai buvo anarchistai, nariai tvkęs visiškai sųmonės užmie- 
slaptos karinės revoliucinės ' ga. _
partijos, kurie rinkosi į ture- Tačiau neilgai tmko šis ra- 
jusį šiame name įvykti slaptų mus miegas. l)u jo vaikai, tik 
susirinkimą. Matyt visi gerai kų grįžęs iš mokyklos, džiau-
pažino šių vietų, nes nieko ne- gsmingai sveikino tėvų. Bet
klausdami ėjo į pusiau ap-.'jie nustebo radę jį gulintį ir 
šviestų erdvų kambarį, kuria-'dar labiau nustebo, kai į jų 
me stovėjo eilės kėdžių, ir tik (malonų atsakymų, tėvas vos 

pakėlęs galvų nieko neatsakė.viduryj buvo paliktas takas 
praeiti. Prieš jų akis stovėjo 
padarytas iš lentų pąaukštini- 
mas. kur stovėjo stalas ir kė
dė vadovaujančiam. Iš šios 

■fcbūnos kalbėjo numatyti kal
bėtojai. Ant sienų buvo suka 
binti žymių revoliucionistų 
portretai ir raudona vėliava.

— Ar nesergi, tėveli? pa
klausė vyresnioji mergaitė.

— Duokit man ramybę! at- j 
siliepė tėvas. Tada vaikai su-' 
lindo kampan, nuliūdo ir tyliai !

valandųšnekučiavo. Keletu 
prasėdėjo tylėdami.

Tėvas vakarienės nei kiek 
Trolių palengva pripildė šie (nevalgė, vaikai šiek tiek. Var-

ateiviai ir jie palengva šneku- ^šai našlaičiai, nes motina jau 
prieš kelius metus buvo miru
si. Prieš eidami gult suklaupė

čiavo laukdami posėdžio pra

džios..
Vienas vadų sėdo prie sta- prieš Dievo Motinos paveiks

lo ir davė ženklų, kad nori1 lų ir kalbėjo vakarinius pote- 
pradėti kalba. Visi nutilo, gi j rius, kurių juos išmokino ge-
jis pradėjo šiais žodžiais:

— Draugai ir broliai, kurie
visi iš vieno kovojame už 
brangių laisvę Draugai! lai
svė dejuodama šaukiasi mūsų 
pagalbon, ji šaukia ištikimuo
sius savo sūnus paliuosuoti jų 
iš nedorėlių, sutrupinti pan
čius... Tad būkime ištikimi 
šiai minčiai net ^sunkiausiame 
laike...zMuins svarbiausiai rei
kia veikti darbais...

roji mamytė ir visados kartu 
su jais kalbėdavo. Vakaro ty
loje aiškiai skambėjo dviejų 
vaikelių balsai: “Tėve mūsų, 
kurs esi dangue... kaip ir mes 
atleidžiam savo kaltinin
kams....’’ Šiuos žodžius tariant 
su pajuoka prasišypsojo tėvas.

' Atleisti savo prispaudė- 
Ijams?... Ne! Taip gali galvoti

Pirmoje eilėje: Jonas Nanartavičius (Boston, Mass.), Teodoras Kaz 
lauskas (Philadelphia, Pa), Stasys Saplys (I)etroit, Mich.)

Antroje eilėje: Jonas Kacevičius (Providence, R. I.), Juozas Stanionis 
(New Phila, Pa.), Pranas Nevulis (IVorcester, Mass.), Juozas Kamandulis 

(Brockton, Mass.), Juozas Overka (Detroit, Mich.), Vincas Parulis (Wor- 
cester, Mass.), Jeronimas Andruhonis (Shenandoah, Pa.), Jonas Savukynas
(Pittston, Pa.).

Trečioji eilėje: Vincas Kazlauskas (Cumbola, Pa.), Jonas Rakauskas — 
lavintojas (DuBois, Pa.), Antanas Kacevičius (Providence, R. T.), Jonas Pet
kus ir Bronius Voveris (Brockton, Mass.), Antanas Miciūnas ir Pranas 
Balčiūnas (Chicago, Ilk), Mikas Tamulevičius (\Vorcester, Mass.), Vincas 
Dirsė (Brighton, Mass.) ir kun. Adomas Morkūnas — ratelio globėjas.

Praėjusį žaidimo sezonų šis ratelis sėkmingai nugalėjo sekančių mo
kyklų ratelius: Šv. Tarno seminarijų (Bloomfield, Conn.) La Salette ko
legijų (Hartford, Conn.), Didikų akademijų (Pomfret, Conn.), Šv. Karo- 
liaus akademijų (Woonsocket, R. T.), Nichols kolegijų (l)udlev, Mass.) ir 
prancūzų Assumption kolegijų (IVoreester, Mass.).

ta ant dviejų lovelių,.kur, ii-,toj apie 6 vai. priimti Šveč. Panelės paveikslų ir karštai 
sėjosi jo mylimi vaikeliai. Čia'Sakramentų. Sujaudintas dar-Į meldėsi ruošdamasis mirčiai. 

Lininkas paklausė patarimo,
atliko išpažintį, susitaikė su

vėl šiurpi mintis pervėrė tėvo 
širdį. Žiūrėjo į šiuos mažutė
lius, kuriuos netrūkus turės 
palikti amžinai, palikti vargui 
ir skurdui. Tie mažutėliai mi
rus žmonai jam paliko vienin-

6MUS LIETUVIS MINI-I“ "j “J“

NINKAS ITALIJOJE i momentuose.
_________ I Šį rudenį baigiančiam stu-

Šiomis dienomis Romos Ka- A. Sprindžiui lietuvių
rališkos Šv. Cecilijos vardo ko,oni> sukėI« ovacijas ir at- 
konservatorijos salėje įvyko įšventė jo priešpaskutinį pasi- 
metinis (XVI-tas) prof. Ed- rodymų Šv. Cecilijos konseK- 
vige Chibaudo dainavimo kia- .vutorijots salėje.
sės mokinių pasirodymas, prof.
Mario Rossi orkestro klasei 
dalyvaujant.

Šis metinis pasirodymas 
šiuo kurtu buvo gana iškilmi-1 
ilgas, nes visa jo programa 
buvo skirta .Vincenzo Beiliui 
minėjimui, kurį visa Italija 
ir ypatingai gimtoji Catania, j 
pagerbia didžiomis muzikos iš 
kilmėmis.

Mokinių tarpe dalyvavo ir 2 —
Lietuvos stipendininkas Anta
nas Sprindys. Jam teko dai
nuoti duetų iš operos “Stra- 
niera”, terzettų iš operos “Be
atriče di Tenda” ir grandio
zinėje galutinėje scenoje so
listams, chorui ir or! latrui iš 
operos “Norma”.

Publika, kuri jau girdėjo A
Sprindį dainuojant buvusiuo- 

i se mokyklos koncertuose ir 
i Romos radiofone, su dideliu 
į malonumu ir susidomėjimu 
grožėjos jo stipriu ir gerai pa
statytu balsu, kuris pagavo 
plačios ir gausios auditorijos 
svečius ir savo melodingu bei 
saikingu dainavimu sugebėjo

Apie 10 vai. pabeldė kažkas 

į duris. Persižegnojo paprašė
Dievu, atkalbėjo tris Tėve mū- \. ... . ................... ,v ** . įeiti ir pamate įeinančius du
siį už atgailų patenkintas nu
siskubino namo. Visų dienų

KĄ TIK ATSPAUSDINTI
TRYS NAUJI GIESMY- 

NĖLIAI

— NAUJAS GIESMYNA
MS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodija- 
parašė — Seirijų Juozas — 
barni. Juozas Žilevičius.

NAI JAS <iIESMANG
LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barni. A- 
lėks. Kačanauskas.

3 — NAUJAS GIESMYNfc- 
LIS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — ba
rniom Aleks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į

“DRAUGO” Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois
arba pas autuorių 

REV. J. ŽYDANAVIČIUS
260 Main Street

ŠIĄ VASARA LIETUVOJ {VYKSTA:
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas;
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, bile linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku 
mentus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

darbininkus anarchistus, ku

rių jis laukė ateitant.
praleido su vaikais; glaudė 
juos prie širdies, kuri rytoj 
gali jau nustoti plakusi. Se
kančių dienų liepė vaikams 
eiti mokyklon. Meiliau pagla
monėjo juos, tėviškai palaimi
no ir tarė:

— Brangūs vaikeliai, būkite 
visuomet geri, mylėkitte Dievų 
ir artimų ir nepamirškite savo 
tėvo.

Vaikai tokia tėvo permaina 
labai stebėjosi, tačiau nedrįso 
[klausti priežasties. Jis dar pa- 
1 dliko kelias minutes namie, o 
po to nusiskubino bažnyčion 
^priimti šv. Komunijų. Po šv. 
Komunijos dar ilgai šnekėjo 
Su klebonu; klebonui visus su
taupytus pinigus skirdamas 
juos savo vaikams. Pagaliau 
atsisveikino su klebonu. Parė
jęs namo puolė prieš švenč.

— Ar tu esi pasirengęs? pa
klausė.

— Brangūs prieteliai, turiu 
jums atsakyti, kad tikėjimas 
draudžia man užmušti.

f

Įėjusieji netvėrė iš juoko.
— Ar pašėlai? Nejuokauk, 

nes reikia skubėti! Tačiau jis 
tylėjo — Eisi ar ne?

— Ne! — atsakė drųsiai.
— Todėl turėsi mirti vieto

je, jei esi bailys.
— Žinau gerai kas manęs 

laukia, — atsakė drųsiai, — 
ir atleidžiu tai jums dėl Išga
nytojo.

— Žūk išdavike! ir ištrau
kęs vienas peilį paskandino jį 
krikščionio darbininko kūne.

Kraujas smarkiai tryško?... 
Taip tryško kraujas nekaltas 
aukos dėl partijos klaidų...

Darbininkas.

telis turtas. Jis kas kart la- 
tik vaikai, bet ne tie, kurie hiau atjautė savo nelaimę ir 
gali gintis. Nedovanosim, ne abejojo likimu. Juk jis gerai 

žinojo, kad jeigu jis nemes 
bombos tai jo laukia mirtis iš 
jo draugų; taip pat suprato, 
kad po jo mirties vaikai gali 
numirti iš bado. Koks baisus
pradėjimas — be išeities...

— O, kam aš įstojau ton 
prakeikton partijon!... Bet 
kas daryti? Kas daryti?... kar
tojo jis.

Tššoko iš lovos ir puolė ant 
kelių prieš Dievo Motinos pa
veikslų ir iš širdies gilumos 
plaukė karšta malda prie dan
gaus Karalienės. Paprastais 
žodžiais pasakojo jis savo 
skausmų, ir iš širdies gilumos 
prašė pagalbos vaikams kai 
jis apleis šį pasaulį amžinai.

Pagaliau paliko šiek tiek nu
rimęs; mat sumanė jis rytoj 

nueiti pas klebonų. Vaikai

Štai šiandien trauksime būr-jp^^ negalima gailėtis! Tro-
tus, kam tiks įvykdyti atsako- 
įtiingas darbas... — Todėl per
eikim dabar į gretimų kamlKV- 
rį — tarė jis ir nurodė ranka 
duris. Išėjo jis pats pirmasis, 
gi po jo sekė visi kiti tylėda
mi.

Čia vidury’ stovėjo ant sta
lo dėžutė su gumulėliais. Juo
da medžiaga dengė dėžę nuo 
aplink stovinčiųjų akių. Visi 
gumulėliai buvo balti ir tik 
vienas juodas. Kas jį ištrau
ks turės išpildyti mirties 
sprendimų vienam valdžios 
atstovui, kurį pasmerkė re- 
voliucinierių teismas. Kiek
vienas esančiųjų artinosi ir 
nejaukiai kišo dešinę rankų.

•Pagaliau ištraukė juodų gu- 
nlėlį vienas darbininkas. Jis 

pradėjo jaudintis, bet valdėsi 
atsiminęs, kad tai gali būti ir 
jo mirties priežastimi! Juk jis 
mesdamas neatsargiai bombų 
pats gali nuo jos žūti arba bus 
sučiuptas valdžios ir po įvai
rių sunkių kankinimų bus nu
žudytas. Pagaliau, jei to neiš- 
pildys jį revoliucionieriai nu
žudys. Išbalęs paduoda gumu
lėlį vadui ir klausia kų jis tu
rės padaryti. Šiurkščiai nus
kamba žodžiai:

— Po ryt 10 valandų gausi 
Iminbų, du revolverius ir rei
kiamus nurodymus. Būk šalto 
kraujo ir nesijaudink! — Čia 
paspaudė jam rankų.

Nelaimingasis išėjo ir nu
siskubino tiesini namo. Užlipo 
laiptais į trečių aukštų įbėgo 
kambarin ir griuvo lovon. No- 
dėjo nusivalyti minčių; bet 
veltui, jam rodosi, kad jis dar

kštame jų kraujo! Jau pakan
kamai kentėjome vaitodami 
nelaisvėje ir pažeminime. Šian 
dien vargas jums kankintojai!

Vaikai meldėsi toliau kalbė
dami dešimts Dievo įsakymų.

— Neužmušk, ištarė vaikai.
— Tylėkit!... pasigirdo su

pykusio tėvo balsas. — Neno
riu klausytis šių blevizgų!

Vaikai nutilo ir tyliai baigė 
poterius.

— Neužmušk žmogaus; su 
tuo galima sutikti, — skambė
jo virpantis balsas. Bet juk 
mūsų prispaudėjai yra ne 
žmonės, bet tikri gyvuliai. Jie 
lieja nekaltų žmonių kraujų...

Pagaliau prabilo darbinin
ko sųžinės balsas ir sakė jam:
“Nori užmušti šį žmogų? Ko
kių turi teisę atimti jam gyvy
bę? Ar esi jo teisėjas? Ne -daug jam pasakojo apie jo 
Tik Dievas gali jį teisti ir | RprurnQ- Sujaudintas darbi- 
bausti. Pagaliau jūsų partija ninkas nutarė prašyti jo pa-
yra neskaitlinga ir negali ji J 
būti visuotinu žmonijos įsiti
kinimu. 'Ar esi tikras, kad už
mušdamas jūsų partijos teis
mo pasmerktųjų, neužmuši ne
kaltų žmonių? Kiek gali kristi 
žmonių nuo tavo mestos bom
bos? Juk tie, kurių tu užmuši 
tėvų, motinų ar vaikus, jie vie
toj laiminę keiks tave, kaipo 
savo kančių kaltininkų. Argi 
nori užmušti tiek nekaltų au
kų?...

— Ne, ne, sakė pats sau, ne
galiu tiek užmušti. Verčiau 
žūti negu pražudyti tiek daug 
nrtimų....

Ir štai, dabar nusistatęs 
pats tapti auka, jis pradeda 
atsigauti. Jo žvilgsnis nuklys-

tarimo,
Sekantį rytų anksti atsikė

lė, liepė vaikams eiti mokyk
lon, o pats nusiskubino tiesiai 
klebonijom

Klebonijoje buvo maloniai 
priimtas ir įsitikinęs, kad pa
slaptis bus pilnai užlaikyta, 
pradėjo pasakoti savo nelaimę 
ir prašė patarimo. Kunigas 
patarė bėgti, tačiau darbinin- 
Vas atsiliepė, kad verčiau vie
toj numirti negu tolimuose 
kraštuose iš bado. Jau norėjo 
išeiti, bet kunigas jį sulaikė, 
sakydamas: “Čia yra ne vien 
svarbu tavo kūnas, bet dar 
labiau siela. Atlik išpažintį 
ir priimk šv. Komunijų. Šian- 
idien gali atlikti išpažintį, o ry-

EMIL DENEMARK SS
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Šopeno, Garsiojo Muziko Paskutines 
Valandas

ABITURIENTAS NORTH EAST CATHOLIC HIGH 
SCHOOLĖS

Visiems yra žinomu, kad rus, — jis man tarė, — dėliai 1 
garsusis muzikos genijus Šo-'pagarbos mano mylimai nio-' 
penus mirė susitaikęs su Baž-!tūlei nenorėčiau mirti be Sv. j 
nyčia, bet maža kus iki šiol bakramentų, tačiau negaliu to 
težinojo, kaip jis atvirto ir padaryti, kadangi aš nežiūriu 
mirė. Neseniai buvo rastas ir j juos taip kaip tu žiūri. Aš 
paskelbtas kun. Aleksandro norėčiau pajusti išpažinties ra 
Jeloviekio, Šopeno draugo ir minantį veikimų, atverdamas 
nuodėmklausio laiškas, kuria- savo širdį tau tik kaip drau- 
me jis praneša vienai poniai gni, bet nenorėčiau jos abso
apie šio talentingo muziko mi
rtį. Štai to laiško tekstas:

Roma, 1849. X. 21
Garbė Jėzui Kristui 

Gerbiamoji Ponia,
Dar tebesant manyje gy

viems Šopeno mirties įspūd
žiams, noriu trumpai apie tai 
Tamstai parašyti. Jis mirė 
1841) m. spalių 17 d. 2 vai. ry 
to.

Jau nuo pat pirmųjų savo 
jaunystės dienų Šopenas buvo 
lvg iš vaško. Jo visuomet silp
nas organizmas buvo naikina
mas genijaus ugnies. Visi ste
bėjosi, kaip galėjo dar laiky
tis siela taip silpname kūne 
ir kaip nemažėjo nei jo talen-

1 i učiai kaip Sakramento. Jei 
m ri dėl mūsų bičiulystės, b«i 
ne kitaip, aš atliksiu tau iš
pažintį.

Tokie ir panašūs Šopeno žo
džiai giliai sužeidė mm širdį 
ir aš pradėjau verkti. Buvau 
neapsakomai nuliūdęs di 1 man 
brangios jo sielos. Mėginau jį 
sujaudinti kalbėdamas apie 
5\. Panelę, Jėzų Kristų ir Die 
vo gailestingumų. Bet veltui. 
J«un pasisiūliau pakviesti ko-

t j kryžių atliko savo išpažin
tį. Po išpažinties paprašė Šv. 
Viatiko ir Paskutinio Patepi
mo. Po kelių minučių įsakė, 
kad būtų sumokėta zakristi
jonui 20 kartų daugiau negu 
paprastai yra duodama. Aš 
jam pastebėjau, kad tai yra 
perdaug. Jis j>areiškė, kad 
ne, nes tai kų jis gavo buvo 
neįvertinamos kainos. Ir nuo 

I to momento jis Dievo malonės, 
arba geriau sakant, paties Die 
vo liko pakeistas visai kitu 
žmogumi, sakyčiau, šventuoju.

Tų dienų prasidėjo ir kova 
su mirtimi, kova kuri tęsėsi 
per keturias dienas ir naktis. 
Kantrybė ir atsidavimas Die
vo valiai iki j>at paskutinės Į 
minutės tryško iš jo vedo. Su
spaustas baisių kančių, jis ka
lbėjo apie savo laimingumų dė 
Rodamas Dievui vis kartojo, i 
kad Jį karštai mylįs ir kad i

SUCH IS LIFE—

KAZYS VIDIKAUSKAS, JAUNASIS (JR.)

PHILADELPHIA, PA. — “baiškulės”: The Seventh A 
Birželio 16 d. miližniškoj Con-'nnual “Falcon” for 1935 štai 
vention Hali įvyko iškilmė — kaip parašyta: “Ve, tai yra norįs kuo greičiausiai su juo

k į tik jis panorėtų jiuodėm- North East Catholic High 
kiaušį, bet jis atsakė: School for Boys. Tarp pasta-

Jei kartais panorėčiau rosįoa abiturientų, baigusių 
at ikti išpažintį, tai tik pas ta-

įteikįmas diplomų abiturien- Hollywoodui tinkamas husi
tams West Philadelphia Cat- mas darbuotojas, jei kada nors 
holic High School for Boys ir Northeast Catholic High 

Schoolėj įgys tų garbę suteikti

Dc*es natų re *ork a thousand thousand years fot

ve.
Šis pareiškimas dar labiau Kazio Vidikausko, žinomo da

tas nei jo širdies karštumas, padidino mano susirūpinimų, irbuotojo ir rašytojo. Motina 
Jo veidas baltas lyg aiabastro, | Praėjo keli mėnesiai. Aš ne- jaunojo Kazio yra Marijona

susijungti. Visiems atsilankiu- 1 
siems pasakojo savo džiaugs
mų.

Kada kvėpavimas suretėjo
jį jam. t ir rodėsi, kad tuoj jis mirs,

Kazys yra aukštas, šviesvei-j visi išsigandę susirinko apie 
aukštesnį mokslų, buvo ir jau-. dis ir gražus. Jo šypsena yra jo lovų, suspausta širdimi la u 
nas Kazys Vidikauskas, sūnus

silpniau, jis pasidėdavo kaip gerovės, pasiaukojimo. Bet ne, 
vaikas savo galvų ant mano tik kad mane ir mano myli- 
krūtinės ir kartodavo: “Jėzau, mus asmenis kankintų! Jūs 
Marija! — ir karštai pabu- Į man be reikalo teikiate naujų 

skausmų. Gal suklydote. Bet 
Dievas neklysta. Jis nori ma-

žavėjanti. kdami paskutinio momento. ,eiliodavo kryžių. Kartas nuo
“Jis’yra pirmas ,iš tųjų, ku- Jis staiga atvėręs akis ir pa- karto kreipdavosi į esančiuo-

rie nekrikštauja, nesigiria, bet j matęs apie save tiek daug žmo sius: “Aš myliu Dievų ii- žmo Ine nuskaidrinti. Ach, kaip ge-

buvęs visuomet šaltas, jo akys sdioviau jį lankęs, bet be jo- 
paprastai liūdnos tik retkar- pasėkų. Meldžiaus, tikę Jo
čiais sužibdavo gyva šviesa. mas, kad toji siela tikrai ne-

Vidikauskienė - Puodžiūnaitė 
iš Pavištaičių, Sudavijos.

Jaunas Kazys Vidikauskas

apie juos yra daug girdima, 
nors jie ir labai retai kada pa
sireiškia viešumoje.

nių paklausė:
— Kų čia veikiate!

nesimeldžiate?
Kodėl

‘Jis yra stropus, darbštus I Visi puolė ant kelių ir aš
Visuomet meilus, malonus turės amžinai pražūti. 12 to toje “baiškulėje” studijavo- 

ir labai sentimentalus, atrodė E.ėnesio dienų gavau is dak-• mokinos komercijinį mokslų.
jog prie šios žemės tiktai la
bai plono siūlo tebuvo laiko
mas. Bet deja, jis visai nesi
rūpino dangumi. Gerų draugų 
mažai teturėjo, bet už tat tu
rėjo daug blogų, t. y. tokių, 
kurie buvo visai be tikėjimo 
ir šie buvo jo karšti garbin
tojai. Pasisekimas mene pada
rė kurčių jo sięla Šv. Dvasios 
įkvėpimams. Pamaldumas įgv 
tas ant motinos kelių dabar 
jau virto tiktai kūdikystės at
siminimu. Jo protas persisun
kė draugų ir draugių bedievy
be ir abejingumas užviešpata

turo Cruveiller raštelį, kur jis 
man tikrino, kad sunku tikė
tis, kad Šopenas galėtų sulau
kti ryto. Labai susijaudinęs 
tuoj nuėjau prie Šopeno kam
bario durų, kurios pirmų kar
tų man buvo uždarytos. Netru
kus jis man leido įeiti, bet tik 
tam, kad man paspaustų ran
kų ir pasakytų:

Jis yra 18 metų amžiaus. Gi
mė Philadelphi.joje. Nors pra
džios mokslų jis įgijo Šv. 0- 
nos parapijos mokykloje (ar
timumo dėliai), bet “haišku- 
lėje” jis buvo įregistruotas 
kaipo mokinys iš Šv. Jurgio

ir su pakantrumu aiškiai pie- į pradėjau Visų Šventųjų litą- pasimatymo danguje”.
šia vaizdų prigimties ir budo i kurių man atsakinėjo
tos šaunios ypatybės.

“Kazys taipogi yra prieky
je ir visų savo pamokų; yra 
viltis, kad tarp Northeast Ca
tholic High Schoolės visų abi
turientų trokštančių jai gar
bės, ir' jis taipogi tinkamai

parapijos ir lietuvių tautybės, skelbs garsųjį vardų savo Al-
Kas link jo asmeninių ypaty
bių ir gabumo moksle, atmin- 

— Aš tave labai myliu; maa finoj knygoj abiturientų tos1 jam!
daugiau nekalbėk; eik miega- ,------------------------ ----------------
lį džiaugsmas, sumišimas kartu

Galite įsivaizduoti kokia ,Su '>a*nic' ^as £9 bu'aa, 
mano buvo toji naktis. Kitų , *<a<^ turėjau priimti tų sielą 
dienų buvo šv. Edvardo, ma- *r atabioti jų Dievui? Kritau

ma Mater'ies.
“Valio!., gero pasisekimo

visi, net ir ten esantieji pro
testantai.

Per visų dienų ir naktį be
veik be perstojo jis laikė su
spaudęs mano rankas, nenorė
damas manęs paleisti. “Nepa
lik manęs šitame paskutinia
me ir svarbiame momente” — 
kartojo. Kada pasidarydavo

vo jo dvasioj. Tik būdamas no brolio globėjo šventė. Mels-, Įrjsavo širdies ger
damos už savo brolio sielą, lnese kreipiaus: \ iespatie
taip meldžiau Dievų: pasiimk Tu pats šių sielų!
- O gailestingumo Dieve, Parodžiau Šopenui kryžių ir 

jei man brolio Edvardo siela tyliai jam jį įdėjau tarp ran- 
yra Tau brangi, duok man šia- •
ndienų Fridricho sielų.

Tuoj nuėjau susirūpinęs I

kų. Jis pravirko.
— Ar tu tiki? — paklau

siau.
— Taip — atsakė.
— Ar taip, kaip išmokė ta

vo motina?
— Taip, kaip išmokė mano 

motina.
Tr įbedęs savo ašarotas akis

nes. Tokia jo valia, kad aš į ras yra Viešpats, kuris mane 
taip mirčiau. Mano brangioji 
sesute,neverk. Aš mirštu. Me
lskitės už uiane. Sudiev, iki

Paskui kreipėsi į gydytojus 
besistengiančius pratęsti jo 
gyvenimo siūlų: “Leiskit man. 
mirti, Dievas jau man atlei
do. Jis mane šaukia pas save. 
Leiskite man mirti”. Patvlė-

baudžia šiame gyvenime!”
Pagaliau norėdamas pareik

šti man visų savo dėkingumų 
ir išreikšti nelaimingumų lų, 
kurie miršta be sakramentų, 
tarė:

— Be* tavęs, mano brangu
sis, būčiau pastipęs kaip kiau
lė.

Paskutiniame atsikvėpime
jęs vėl tarė: “Koks keistas jis dar pakartojo Šventuosius 
mokslas, kuris stengiasi pra- Jėzaus, Marijos ir Juozapo 
ilginti mano kentėjimus! Jei vardus, pabučiavęs ir prispau- 

, tai darytų, dėl kokios nors , dęs prie širdies kryžių sušu- 
— ko: “Aš jau esu prie laimės 

šaltinio!” Ir užgeso...
Taip mirė Šopenas, šiandien 

visiems žinomas muzikas, pa
saulio garsenybė. Taip ta mi
rtis yra aprašyta kun. A. Je- 
lovickio, jo draugo laiške.

R. Klumbys

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!
švelnaus būdo ir nemėgstųs 
kraštutinumų susilaikė nuo re 
ligijos pašiepimo bei jos puo
limo.

Silpnas būdamas jis greitai 
susirgo plaučių liga. Žinia, 
kad jau jo gyvenimo galas ar
tinasi mane pasiekė kelionėje 'prie Šopeno. Jis pusryčiavo, 
iš Romos į Paryžių. Tuoj at-jKada jis mane pakvietė kartu 
vykau prie jo, kuris buvo ma- J su juomi kų nors užkųsti, ta
no draugu jau nuo pat jau-iriau:
nystės ir kurio siela man bu-i — Mano brangusis drauge, 
vo labai brangi. Pasibučiavo- šiandienų yra mano brolio E- 
me ir mūsų akys pasruvo aša- (tvardo vardadienis.

. romis. Tačiau jis ne save ap- I Šopenas pasižiūrėjo į mane, 
raudojo, bet mano mirusį brolj o aš tęsiau:
Edvardų, kurį jis nuoširdžiai — šiandienų mano brolio 

•mylėjo. Pasinaudodamas šiuo šventėje, padovanok man vie
jo dvasios stoviu, kalbėjau nų daiktų.

— Duosiu Tau ko tik norC-jam apie motinų, stengdama
sis priminti vaikystės atsnni- si! — atsakė Šopenas 
nimus ir tuo atgaivinti .tikė- | — Duok man savo sielų!
jimų, kurį jam vaikui motina — Suprantu. Še, imk jų —

„ buvo įkvėpusi. tarė sėsdamas lovoje.
— Ach, suprantu tavo no- 1 Mane apėmė neapsakomas

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

......-..... -- -------- ==

CMMNUOTI 
UCTUUIAI

JOI IN P. EV'Al D
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pwmo Mongičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. et r . atsišauk 

840 W esi 3^rd Street 
TELEFONAS YAR is 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VeS
L‘ .\S'I ! M H .

DARIUS 
IR eiRCruu

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Oarlaua lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miftko paslaptis, žygio ai narsiai 
pasauly. Dariaus ir GlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mOsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai lr riko. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti vlrftcllal. KAINA 81.50. siu
nčiant paStu 81.85.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
I 2334 So. Oakley Av.
J CHICAGO, ILL. .

Rašykitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be įstojimo mokesties, nes veda
mas vajus.

Prašoma skubintis rašyti, neą vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius 
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnell str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 So. La Šalie str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Oermak Rd., arba ‘Draugo' redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grisius, 2024 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
6636 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. Wellsstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, III.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan, III.; D. Bendorius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, III.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park, III.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė., Cicero, III. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
dolerių. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $1000, $2000. LftKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life, Endoįvment at age 60 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių aĮKlruudų.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi- 
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira
šykit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. Simutis, 2334 So. Oakley 
avė.

LONDONAS, birž. 23. — 
Pagaliau čia ėmė siausti di
deli karščiai. Vakar mirė 3
asmenys.

TIRED, WORN OUT,
NO AMBITION

H O W many 
womea ar* 

just dragging them- 
aclves around, aĘ 
tired out with p 
odic weakne»» i 
pain? They i 
Lnow that Lydia 
E. Pinkbam’s Tab- 
leti relieve peri- 
odic pains ana dis- 

-omtort. Small size only 2 5 ceots.
hfrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, aays, “I had no ambnion 
and was terribly nervoas. Your Tab- 
lets helped tny periodą and built a»c 
up.” Try them nez* month.

TKBLtlS

g them- 
ind,th
i«M
■ sbotrl čf

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Niekiančius 
Rashea tr Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogu Ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, Ir visi gyrė Ja kaipo ftvarlą, 
sonata, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos nleičjtma.ms. 
Užtvirtinta Oood Housekeeping 
Bureau. No. 4874. 35c. 60c. 81. 
Vlso*e vaistinėse.

žemo
r, r. lt l I Q D I t T I r '

—4 -
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KAIP MAN PATINKA
i Andrius Šnipas.

ANDRIUS SUGRĮŽO

i Pieža šiuo klausiniu rašė 
[“Studentų Žodyje” ir “Drau 
ge”, kviesdamas Federacijų 

! susidomėti. Bet nieko1. Oh, 
i well!
Lietuviai Daktarai Golfininkai

.. . Prieš kiek luiko teko polici-
Daugiau ptustudijaves gyve- . . ... . .... . ... jai sugauti vienų žmogelį, kū

ninių, daugiau įsigilinęs i mo-. . ... ..., . 1 ° ‘ , ris sakėsi esųs daktaras. Vie-
kslų, daugiau paragavęs ska- .. ... . .. . . .. . nų dienų jis buvo pakviestasnėšių literatūroj ir muzikoj...1
grįžta Andrius Šnipus.

.Jis, kaip paprastai, rašo a-
pie literatus ir jų darbus: Siu« 
syk jis savo koliumnų dedikuo
ja rašytojams ir jų kūrybai. 

Nuo Arėjo Vitkausko 
Poetas Arėjas Vitkauskas 

niekuomet neužmiršta savo 
draugų, kad suteikti jiems 
pastabų, patarimų.

Šiomis dienomis gavau nuo 
jo mano mėgiamiausį eilėraš
ti “Našlaičio Dalia” ir pluoš
ta lietuviškų laikraščių, kurių 
tarpe randasi ir “Vilniaus 
Rytojus”, (gegužės 1 d. nu
meris). Jame Arėjas pirštu pa

į bankietų ir paprašytas su
piaustyti vištų. Nabagas pseu- 
do-daktaras nemokėjo to pa
daryti. Piaustė, piaustė ir vie
toj proporcingai supiaustyti 
vištų iš viso išėjo šiupinys. 
Kai kurie pamanė, kad tai ne
gali būti daktaras. Sekė inves- 
tigacijos. Pasirodė, kad jis vi
sai nebuvo daktaras, bet “lier- 
balistas”.

Bet, pamačius, kaip mūsų 
lietuviai daktarai ‘slaisiuoja’ 
golfo aikštėj, kas tuomet mu
ms reikia pamųstytif

Ar žinote...

n B A’ V O A' s

DEIECIIVE R1LET
"Tfe HOOKED HAND.iėte BRAins” Behvno
TWE. 6A6-t-toUSE MO6 JUST 0UMPEO OFF 
OM5OFH1S MFN.VMO V/ĄS AU-SETTto 
CUHFFSS EVęgyTHIMG TŽ> OET. gĮLEV...

OF AU.THE NERVE" L
TWHT GUV RVGHT UNDER OUR VERT 
NOSES'. I'U. BIRO IF IT5
THE i octtuimg t no tu

By Richard Lee

piet. Bušai eis nuo bažnyti-Chorui vadovauja varg. J. Ka-j Po $1.00: S. Kaminskienė,' Savo maldose mes nuolat at
neš svetainės iki daržo. Kas rpiūte. Dėkingi jai parapijonai M. Kerdokas,5J. Guzevičienė,1 siminsime geradarius ir mal-
bus giliukingas, laimės gražių 
dovanų, tik nepameskit savo 
bilieto.

Susituokė
Marijona Navickiūtė su Juo

zu G ligoniu. įA.bu iš Gary. A- 
KAD poetas L. Šilelis (Leo- jbu pavyzdingi katalikai ir ge- 

rodo um paskaityti įdomų nardas ®,nutis) P""“ lietuviai> tat tikimės geros
straipsni apie lietuviškų duo- daiu‘>> kuriai muzik* ra5° Ue' ! lr ^’^dingos ketuvmkos sei-

už gražų giedojimų bažnyčio
je per pamaldas.

Ora^s- pas mus nepastovus. 
Dažnas lietus neduoda šienui 
gerai išdžiūti it kitokiam pa
šarui suimti. Žemesnėse vieto
se visur vanduo telkšo. Dar

nų. Štai tas straipsnis:

“Yra žinoma, kad niekas 
kitas negamina tokių gardžių 
skilandžių, kumpių, sūrių ir 
midaus, kaip lietuviai. Netgi 
toji paprasta, kasdieninė lie
tuviška duona yra kitokia, ne
gu keno kito, nes turi savo
tiškų rūgštį..

dimino kavalierius komp. An- į mylios. Šliūbas buvo Šv. Ka
zimiero bažnyčioj su iškilmi
ngomis šv. Mišiomis. Laimės

tanas Pocius. Ta daina bus 
“theme song” Dainos Šventei
rugp. 4 d. J naujam gyvenune

Svečias

PARAPIJOS PIKNIKAS
GARY, IND. — Birželio 30

d., Black Dak Springs (Clark
Road to 2!>th and Erving St.

“liet lietuviška duona gar-tgoulh West, Oary, Ind.) įvyks
di ne tik lietuviams, bet ir | šy Kazimier0 parapjjos pik.
kitataučiams. Šiam pasakymui |ni|[a8 SeilrininkSa jau 8cniai
įtvirtinti paduodama, štai, | darbu0Jash reaka iš biznie.
tokia žinelė, kuri tilpo Lietu-1 . . . . , T’ 1 ' rių visokeriopas dovanas. Jos
vos spau oj. užtikrina, kad šįmet parapi-

IŠ WESTV1LLE PA- 
- DANGĖS - -

žovės iš šaknų virsta. Nežinia 
kaip bus su javais. Į G. Čikailienė, J. Miliauskas,

Anglių kasyklų kompanijų , Gesna, K. \ asiliauskas, D. 
su darbininkais sutartis ati- Kaminskienė, J. Sigoraitis, N. 
dėta iki birželio 36 d. Iki bir-

M. Karaveckienė, A. Paliokas, dausime, kad Aukščiausias už
M. Sugenta, O. Miskinifltė, T. tai gausiai atlygintų čia, že-
Juškelienė, M. .Juodis, J. Mi- mėj, ir amžinamo gyvenime, 
lauckas, A. Žvirblis, M. Pran- j Šv. Kazimiero Seserys
skaityte, M. Radzevičiūtė, N. ------------
N. , Bartašius, R. Laušienė, V. Reiškiame širdingų padėkos 
Karaveckas, A. Raulinaitis, M. į žodį didžiai gerb. klebonams, 
Miliūnienė, O. Saveikonienė, ■ kun. V. Mikaieiui, kun. M.

Daumantui ir kun. S. J. Nor- 
butui už prielankų leidimų j 
mūsų seserims rinkti vienui)-, 

N., A. Medelis, A. Kančienė, 1 lynui aukų jų parapijos baž- j 
I. Eremičius, M. Povilaitis, Li- ’ nyčiose. Apreiškimo bažnyčio j 

gerai. Bet po to- numušta iki |nhus, \ asikauskienė, A. Ge-jje Iiaekville, i a. sulinkta j 
3-jų dienų. Nesųjungietė j (lraitis> A- Krivickas, J. Dir- j $73.13, Šv. Petro ir Povilo ba |

; žulaitienė, M. Kazlauskienė, I žnyčioje, Tamaųue, Pa., — . 
į O. ltiinokaitienė, J. Narcavi- $70.30, šv. Vincento 
1 ič.ienė, V. Bendorius, J. Jenų-' joj, Girurdville, Pa., 
įlevičius, J. Dereškevičius, A. I $124.13.
Lukienė, J. Guzevičius, O. Bu- Visiems .geraširdžiam?

želio IG d. angliakasiai dirbo

PADĖKA
pa rap t- 

gauia

au

Per 40 vai. atlaidus ŠŠ. Pe
tro ir Pauliaus lt. K. bažny
čioj pamokslams sakyti buvo

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
gerb. klebonui kun. dr. J. B. 
Končiui ir visiems geradaria
ms už jų parodytų meilę ir

kotojams tariame širdingiau-tkerienė, Povilaičiai, N. Kli- 
mienė, A. Juškelis, T. Koons, šiai ačiū!
M. Vilkauskienė, It. Ryan, J.! Lai šv> pruliciškus. 
Zelinskas, M. Bartašiūtė, L. i{į|nų (jar|)Q jju (ajp uoliai re-

kuru

atvykęs TT Marijonų provin-1 osnmi^ gau Vitas, M Bučinskienė. V. Ma-kllia> aUygina jiems šįluterio-

“ ‘Cbicago American’, vie
nas didžiausių vakarinių Chi
cagos laikraščių, įdėjo straip
snį apie Lietuvos kaimiečių 
dietų (valgį). Ten sakoma,’, 
kad lietuviai dėl to esu grakš
tūs, šviesiomis ir žvaliomis a- 
kimis, baltais ir tiesiais dan
timis, maloniu užkrečiančiu 
šypsniu, nes vartoja dietų žy
miai raci jonai iškesnę (protin-Į 
gesnę) ir tinkamesnę, negu 
New Yorko ir Paryžiaus vir
tuvės.”

Lietuviai duonkepiai Chica- } 
goj, štai, jums medžiaga jūsų i 
duonai garsinti.

Antologijos reikalu
Kelis sykius Stasys Pieža, 1 

B. A., yra iškėlęs klausimų a-' 
pie išvertimų lietuviškų eilė- j 
raščių anglų kalbon, kad di
džiausios anglų antologijos pa, 
minėtų ir lietuvio kaimiečio J 
poezijų.

Štai, prieš kiek laiko anglų 
kalba išleista antologija viso 
pasaulio poezijos, bet lietuvių 
poetų kūriniai nepažymėti. Da 
bar leidžiama anglų kalba an
tologija pasaulinės prozos. Ar 
yra nors viena lietuvių apy
saka, išversta anglų kalbon, 
kuri tiktų tai antologijai?

Žinoma, ne. Ir nebus, jei 
kas nors, kokia nors organi
zacija tuo nepasirūpins.

jos piknikas bus šauniausias.
Sportininkai irgi darbuoja

si, kad patiekus visiems daug 
linksmumo. Atvykite, o pama 
tysite, kų gariečiai lietuviai 
gali. Visus nuoširdžiai klebo- 

i nas ir rengėjai kviečia į
! Black Dak Springs daržų bi
rželio 30 d. Pradžia tuoj po-

cijolas kun. J. J. Jakaitis. La 
bai vaizdžiai ir suprantamai 
išdėstė, kokiais keliais turime 
eiti čia, žemėje, kad po mirties 
būtumėm išganyti. Šitų pamo
kslų vestvilieciai ilgai, ilgai

šių dovanėlę, suteiktų mūsų 
kelionėj vykstant atostogoms.

Sekantieji aukoju: Kun. dr. 
J. B. Končius ir E. Kelniin- 

' skaitė po $3.00.
! Jurgis Lanauskas $3.00.

cioms, J. Andrulevičienė, P.'
Gudeliauskienė, L. Lubinskas, i 
J. Vaivada, J. Deimantas, J. ■
Andrulevičius.

Kiti po 30 ii 25c. Mirusios jūros vanduo yra
Nežiūrint blogų laikų, žmo-* penkis kartus sūresnis, kaip

pai.
Šv. Pranciškaus Seserys 

(Apvaizdos Kulnas)

nepamirs.
Pirmų atlaidų dienų mūsų Po $2.00:.Savuliai, O. Siup- ng8 gausiai duoda visokiems Jūrų vanduo, 

choras gražiai giedojo naujas’šinskienė, J. Radzevičius, O. tikslams. Tat ir geriausias Die
mišias, taip pat ir mišparus Paužienė. 
kas vakaras gražiai giedojo.

vulis jiems atlygina. PLATINKITE “DRAUGĄ’

r'EVEN MY 
l HUSBAND

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MYHAIRI"

VENETIAN MONUMENI CO., INC.
Išdirbėjai anUtonė* raitei pamišk

ių tr ftrabnamlų

Dtdilaaila pamiaklų dlrbturt 
OhicafoJ

Suviri 50 metų prityrimo 
----------- o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

--------- o---------
Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AYE.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

"My hair was just a dūli uninferesfing shade 
before I had it treated wi»h

SHAMPOO OIL TINT
for cleaniing... recondifioning... tinti ng

"Men diulike the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair wa» so soft and natūrai looking 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I wonder now why I didn't hove Clairol 
treatments years ogo."

You, too, wlll be enthusiastic about Clairol.
Ask for Clairol at yo,«r faw>rlte Braiily Sbop or 
ivrite to Clairol Ine. 12* W. 4flth Street, Xcw York

CMy, M. Y.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMDtKLŲ DFRBejAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.
Vesk i to paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dliižloJu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea PKNSAOOGA MII 
RELMOCT

Office: lina^ilIiK M«5
Alfred RomUI, prea Vlnoeat Roaelli, aeer.

Automobiliams Radios
i“ #19.50

4 T. Midget Radios
i"> š 7.50

Philco Radios
p° #14.50

Zenitli 8 Tube

. i’ ’#18.00
Crosley 10 Tube

i'#24.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705-8167

LAIDOTUVIŲ DI REKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phon« BUUlevard 4139

A. Petkus
I. F. Raibius

Cbas. Syrewicze

I. F. Endeikis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YAItds 1741—1742

Lackamicz ir Siutus 2314 VVest 23rd Place 
I’hone C'ANal 2515 Cicero 59271

J. Liulevieius 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

-- u.iaAl
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VIETINES ŽINIOS ■ — Susituokė Stanislovas A-
domavičius su Ona Puroniūte, 
bridgeportieciai.

LIETUVIŲ OLIMPIKOS KANDIDATAI - 

ŽYMIAUSI AMERIKOS ATLETAI
Kas važiuos į Lietuvų lie-1 lia's lietuviu tymais basebole | P° Veronika Ribičauskaitė. 

pos 30 d.t Toks klausimas da- busketbole ir k. .Jis žaidė gu I Gimimu ji iš Lietuvos. Ame- 
bar eina iš lūpų į lūpas vi- L. Vyčių 13 kuopos (Town of ;r,k°n atvykus apsigyveno Wo 
suoee lietuviuose. Lake) basketball čempijona- roesteryj, Šv. Kazimiero pa-

Neseniai įvykusiame Anieri tais ir buvo coacli Lituanikos raPb)°3e> S1 i-s ten įstojo i 
kos Lietuvių Olimpikos komi-> tymo, kuris žaidė prieš Lip- Juozapo Seserų Kongre

MIRĖ LIETUVE 
VIENUOLE

Birž. 18 d. Gleas Falls, N.
Y., mirė Sv. .Tuozajio Kongre- — Gimimo Šv. Panelės Ma-
gacijos vienuolė seselė Kita rijos parapijos klebonas kun. 
Juozapa, pasaulyje žinoma kai Į A. Baltutis, vakar vakare iš-

važiavo į kunigų rekolekci
jas.

Devintinių Procesijos
l

Gražios, įspūdingos Dievo 
Kūno arba Devintinių proce
sijos vakar įvyko visose lie
tuvių bažnyčiose Cbieagoje. 
Aušros Vartų, šv. Petro ir 
Povylo, Šv. Antano, Švč. Pa
nelės Gimimo ir kelios kitos

--------- i bažnyčios turėjo įspūdingas
— Vakar vakare įvyko mo- procesijas lauke. Giedri diena, 

kslo meto užbaigimo ceremo-I skaiščiai šviečianti saulutė da- 
nijos Šv. Jurgio parapijos mo J bino reginį. Skaistūs bijūnų 

i Mso susirinkime išrinkta ko- sėl.ultz Kast Frcight. Dariaus- Racijų lYoy, N. Y. Trumpai kyklos. Baigusiems buvo išda-1 žie<iaį įr mirgančios žvok
misija, kuri rinks atletus. Girėno Paminklo Statymo Fo- 8*ro° ausimi, tačiau po opera- 

Išdirbta taisyklės, kuriomis ! „do naudai. c,j°R nebepasitaisė.
bus nustatyta kandidatų kva- į Mikas Lukas. Gal žvmiau- 
lifikacijos. sius visų laikų lietuvis atle- j

Kadangi kandidatų yra ga- tas visose atletikos šakose | 
na daug, o nustatyta, kad va- (all around Atlilete) yra Mi-1
žiuos tik dešimts, todėl iš to- kas (Lukus) Lukošius, Ar- go

ŽINYNAS
— VI. Čeikus*buvęs “Drau- 
” spaustuvės darbininkas

kio didelio skaičiaus lengva mo,.r Tech. žvaigždė, b«v„ !»«•““ dienomis užėmė prės
kus išrinkti gerą tymą. kuris kapitonas Armour Tech uni- ! vietą Messenger Press,
gražiai pasirodys prieš lietu-
vius,' latvius ir kitas šalis.

Svarbiausia, kad tie deši
mts atletų galėtų dalyvauti

ver•siteto basketball, baseba’l

daugiau kaip vienoje sporto tinįnkų eempijonas ir pasižy- 
sekcijoje, kati.išrinktieji būtų W\H‘S Lindbloom Higli School 
tikri lietuviai patriotai, kurie ir Armour Tech univ. Sliot 
praeityje yTa dalyvavę lietu- Put, plaukimo (swhnming) ir 
vių parengimuose, žaidę lietu- ■ “fencing”. Dabartiniu laiku 
vių tymuose arbp kitais bū- , yya vienas žymiausių Illinois 
dais yra pasižymėję kaipo lie-; va^s^. Fencing klūbo artistas, 
tuviai. Iš žymiausių atletų, Tennise Lukas yra vienas iš 
kurie turi geriausių progų bū- j geriausių lietuvių žaidėjų Chi 
ti išrinktais, pagal nustatytus įcaSo apylinkėje ir dabartinis 
reikalavimus, yra sekantieji: Liet. Vyčių organizacijos čem-

ir tennis tymų, buvęs univer- - _ Susituokė Otto Riauba
siteto savo klesos vidutinio 1 jr Qna Martinaitė, marketpar- 
svorio (niiddle weigbt) kumš- kiečiai.

Edvardas (Kiauše) Kiančiu-j pij°nas- Pereitais metais hu
nas, kuris yra žinomas kaipo vo Gimimo P. Š. parapijos C.
žymiausias Amerikos N. D. 
universiteto atletas, dauginu
sia pasižymėjęs Notre Danai 
universiteto basketbole ir fut- įlinn parašyta, 
hole. Be to. yra dalyvavęs 
Field meet (SJiot Put, Jovelin 
ir disko metinio). Field meet

»yra labai populiarus Lietuvo
je. Plaukime'Kraučiūnas irgi

linti diplomai.

— Mirė jauna bridgeportie- 
tė Juzė Kazbadauskaitė 29 
metų amžiaus. Laidotuvės į- 
vyks antradienį 9 vai. ryto.

šeštadienį p. policijantas 
rado Juozų Stočkų, 4509 So. 
Paulina gat. visų apdaužytų 
Marqtte parke. P. Stočkus sa
ko, kad ji du jaunuoliai pag
robė jam beeinant 47ta g-ve 
ir nuvežė 95ta g-ve arti Wi-

-------- I llow Springs. Čia jį apvogę ir
- Susituokė Stanislovas apdaūžę jifi i§mebė -- -§ auto.

Novak ir Konstancija Dani 
davičiūtė, marketparkiečiai.

— Susituokė Pranas Seban 
ir Elena Laurinavičiūtė, mar
ketparkiečiai.

— Susituokė Povilas Strun- 
gis su Ona Šimkiūte, bridge-' 
portiečiai.

— Susituokė Stanislovas 
'Augustinas su Brone Budri- 

Y. O. basketball division čem- / kiūte, bridgeportieciai 
pijonų tymo narys.

Apie kitus atletus bus vė-
J. L. J.

RED. ATSAKYMAI

— Susituokė Mykolas Zorie 
su Brone Laukiūte, brįdgepo- 
rtieciai.

mobilio. Policija tiria įvykį.

Kunigų Rekolekcijos

Kun. Anicetas Linkus vakar 
išvažiavo į metines kunigų re- 
kulekcijas. Grįž trečiadienio 
vakare. Tėvai marijonai pava
duos klebonų koliai jis sugrįž. 
Devintinių pamaldos bus kas
dien rytais 8 vai. ir vakare 
7:30.

liepsnos puošė Devintinių al
torėlius. Lietuviškos giesmės 
gražiai skambėjo gatvėse.

Rėmėju Rūtų Darželyj

Vakar “Rūtų Darželyj” bu
vo Marijonų Rėmėjų parengi
mas. Į vakarų žmonių susirin
ko apsčiai ir linksminosi labai 
jaukiai. Buvo atsilankę Rėmė
jai iš Dievo Apveizdos, Šv. 
Kryžiaus, Šv. Mykolo, Šv. .Jur
gio ir kitų parapijų. Aušros 
Vartų parapijiečiai uoliai dar- 
bavosi prie stalų, ne tik su
augusieji, bet ir jauniausi. J 
parengimų buvo atsilankę ir 
keletas iš kunigų.

Serga K. Ignatavičius

Žinomas getaširdis nortbsai- 
dietis p. Konradas Ignatavi 
čius jau penkta ..savaitė serga 
Šv. Elzbietos ligoninėje. Jis 
yra pasižymėjęs rėmėjas kata
likiškų įstaigų. Draugai ir pa
žystami yra kviečiami atlan-Knn. Pr. Vaitukaitis, Šv.

Juozapo parapijos klebonas,
South Chicago, vakar išvyko ^yti lig°ni, kuris iškentėjęs

1 į kunigų rekolekcijas.

-r/. Paulaiciui, Chicago, III. 
Sveikas išrašei eilutes iš kny
gos, bet nepažymėjai iš ko-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

dvi operacijas dar vis sunkiai 
serga.I

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROapect 1028

VARGONININKŲ
DĖMESIUI R .

Šiandie, biri 24 d., Beetho- Mūro, X"? ’ .... .
veno konservatorijoj, 1 vai. Brigbton Park, $4200. 
įvyks metinis Varg. Sų-gos Medulis Cottage, 3 kambariui 
Chicagos provincijos susirin-*,™;Xaujas 5 ir 5 kambori>. 

kanas, kuriame privalo daly-Octagon front, Garage, karštu 
vauti visi vargonininkai. Busvundeniu apšildomas $6500.
metiniai pranešimai ir svars-„.._ . CHASZEKAS 
. \. 3647 Archer Avė. Virg. 0757tomą svarbus reikalai. -----------------------------—

PARDAVIMUI

J. Brazaitis, sekr. IŠNUOMAVIMUI
2 kambarių fletukas, pilnai j- 
rengtas, dėl ligbt housekee- 
ping.

2158 W. 8Hth St.
TN REPublic 5897

RADIO
Man visados patinka vyrų 

dainavimas, ypatingai Prog- Grosernė ir mėsų Krautuvė 
ress Furniture krautuvės vy-rendon su fixtures (įrengta), 
rų duetas. Jų balsai sudaro Prašome atsišaukti po (i va-
t -. T -ai landos vakare.harmonijų. Ir praeitu sekma- 451Q paulina gt.
dienį jie supažindino Progress*____________ _____
Furniture radio REIKALINGI PARDAVEĮAI
sytojus su dviem labai gra- Salesmonas pardavinėti Chev- 
žiom Sarpaliaus naujom dai-automobilius Ir trekus, 
nom. Progress Furniture krautpat8iSaukia Ateikitp 8ekma. 
tuvė užsitarnauja visuomenės dienį, birželio 23 d., po 9 vai. 
paramos duodama tokius turi- ryto.
ningus programus. Jostra KRA,X£™ CORP

CLASSIFIED
automobiles AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC-
-—Vartotų Karų Bargenai---- -

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

vra pusėtinas ekspertas. Ato- kios knygos. Po svetimu raš- 
stogų metu yra buvęs Cliica- i'tu visados reikia padėti jo 
gos parkų, ypatingai Jackson
parko life guard. Kraučiūnas 
yra pasižymėjęs ir savo high 
school laikais. De La Šalie 
high scrool yra buvęs išrink
tas žymiausiu Amerikoj Bas
ketball žaidėju. Sykiu su bro
liu Phillip’u, kuris buvo ka
pitonas, laimėjęs National Ca
tholic High School čempijo- 
natų.

Kraučiūnas yra gavęs dau
giau publikacijos laikraščiuo
se Amerikoj ir Lietuvoje,,ne-

autorius ir iš kur tas raštas 
imtas. Kitaip būtų raštiška 
vagystė.

AKIŲ GYDYTOJAI:

LIETUVT8
OPTOMETRICALLY AKTU 

RPEOIAIilOTAS
Palengvina aklų įtempimą, kurie 

.... i- . . ... | >*r*> Priežastimi galvot ekaudSjlmo,gll bile kuris lietuvis atletas. ,r.-a1Hlino. aklų aptemimo, nervuotu- 
’no, skaudama aklų karfttj. atitaiso 
Trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mariausias klai
das. SpeclalB atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomo* Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

-išskyrus kumštininkų Žukaus
kų (Jack Sbarkey). Kraučiū
nas taipogi yra žaidęs su ke-

NUQA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON' -'įtvirtina visokius o-

rganus žniogr,__sistemoje, pataiso
apetitą, sureguliuoja vlrftkinimo apa
ratą Ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 
laro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tu ge
rų vaistų pasirodys tiktai 1 keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
»aistinyčlote Žiūrėkite kad gautume 
te tikrą NUOA-TONE. nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2Gc ir
B 8c.

Phone Boulevard 7580

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ros. and Office 
2359 8o. LnavUt St.

OANal 8708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

3 to 4 and 7 to • P. U. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

* 4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo S Iki S vak. 
Nedėllomls pagal sutari) 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Namų tel. PROspect 1880

Tel. BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

* 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Valandos: Nuo 1-5 ir 7-9 kasdieną. 
Res. Ir Ofiso Tel. — pOUlevard 5031

DR. L A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

Tel. OANal 0357
Rea. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1891 SOUTH HADSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artestan Avė.

Valandos: 11 rvto Iki 7 puolat 
8 Iki 8 v. vakaru

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Seo. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0403

I

Ofiso Tel.: PROspect 8378 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 03rd St
Ofiso vai.: 3 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedSltomts pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 83tb SL Pagal sutarti.

Tel. Ofiso BOUlenard 5912 
Rea. VICtory 3848

-14

T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT

HKEDED DOCTOR’5 ADVlCI
DR.JOHN SMETANA

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nuo 1-3: nuo 9:30-8:89

756 W«rt 35th Street

Tel CANaI 4123

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

balandos: Nuo 9 Iki 13 ryto 
Nuo 1 tkl 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel CANaI 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS i.r CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA-

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7S6 8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlKglnia 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—rf p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dentlstaa 

Gas X-Ray 
i 4143 ARCHER AVĖ., Oov. Franclaco 
1 Tel. Office lAf. 9489; rea Vlrg. 9889

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea : Tai. HEMlock 8388

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHTRURGA8

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

Rezidencijos Ofisas: 3868 W. <9th St.
Valandos: 10-13 Ir 3-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 4#th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir P8tn. 19—9 val.

9147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tat. HEllIook 4848 
Res. Tel. GROvehin 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

I Val. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Mrs. Robert Hlckey, Rosevllls, 
Callf., wrltes: "My doctor prescrlbed 
Krusrhen Salts for m«—he said thsy 
wouldn t hurt me In the least. l ve 
lošt 17 lbs. In B vveeks. Kruschen Is 
wor«h lts we|ght In. gold.”

Mrs. Htckey pala no attentlon to 
goailpers who said there was no 
aafe way to reduce. 8he vlsely fol- 
low«4 herdoctor’s advlce. Why don’t 
YOO?

Get a Jar of Krusrhen to-day Gasts 
4 Wceks and r.oaUi būt a trlfle). 
Rlmply take half teaspnonful In rup 
of bot water evory mornlng. All
drugglata.

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st 
2 ankstas

Pastehėkit mano ifikabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.* 

Phone CANaI 0523

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Su. Ashland Ava.
S luboa

CHICAOO, ru.
OFISO VALANDOS:

Nno 19 Iki 19 vai. ryta, nno 3 Iki 4 
vai. po platų Ir nno 7 Iki 8:99 vai. 

vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki 19 
valandai dieną 

Telefonas MTDwav 3MM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 BO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0994 

Raa.1 Tel PLAea 9409 
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryto; 3-9 Ir 7-1 V. V. 
Nedėldlenlaie nuo 19 Iki 13 diena

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vnl. vakaro 

Seredomls Ir nedėllomls pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUICK '85, 5 Sedan. Trunk. garant.................... ..
BUICK '35, 5 Sedan. garant. ..................................
CADILLAC ’30, 7 Sedan, V-16, Tobulas ............
PONTIAC '35, 5 Sedan, Del,uxe modelis ............
PONTIAC '35, 5 Sedan, 6 cyllnd.............................
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk.......................................
BUICK ’33. 5 Sedan 87, kaip naujas ....................
CADH.LAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ................
PONTIAC ’34. 5 Sedan De Luze . 1.........................
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūftles..................
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puiku.....................
CADILLAC '30. 5 Sedanette. Fle«.‘twood ................
PIERCE '30, 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas ............
PACKARD '31. 7 Sedan, Custom Bullt ............
CADILLAC '36, 5 Town Sedan. 6 drat. ratai . ,
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas ................
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj..................
I.A SALLE '31. 6 Coupe, geram stovy...................
PIERCE '30, 2-4 Coupe, geram stovy ................
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe, Rumble Beat 
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai pulkus karas . .. .
PACKARD '30, 2 Conv. Coupe, Gražus ................
CADILLAC '30. 7 Sedan, geram stovy ................
BUICK '30. 5 Sedan 61. Svarus .............................
CHEVROLET '31. 2 Coupe. 6 drat. ratai ___
BUICK '30, 7 P. Limo., 6 drat. ratai ..................
CHRYSLER '29. 7 Sedan, 6 drat. ratai ............
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ....................
GRAHAM *32, 5 Sedan, bargenas .........................
LA SALLE '29, 6 Sedan. žema kaina ______ :..,
CADILLAC ’28. 5 Coupe, geram stovy..................
OAKLAND '30, 6 8edan, gražiam stovy ............
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ........................
CADILLAC '28, 7 Sedan. sugauktte ...................... .
NASH '29, 6 Sedan. žema kaina ....................
BUICK '28. 5 Brougham, eina O. K....................
ESSEX '29, 5 Sedan, bargenas ............................... .
BUICK ’27, 5 Sedan. pigiai ......................................
BUICK '27, 6 Sedan, kalnuotas parduot ............
STUDEBAKER '29. 5 Sedan .........................
BUICK '26, 5 P. Sedan, 2 durų...............................

9825 
8795 
9745 
9745 
9895 
8895 
9895 
8895 
8595 
9595 
9445 
3895 
9395 
9395 
3395 
3375 
9375 
3345 
Ft25 
9295 
9295 
9295 
9295 
9225 
9225 
3225 
3195 
9195 
9195 
9195 
9195 
9175 
9125 
9125 
9125 
9 95 t 85 
9 85 
9 50 
3 35 
9 50

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius,
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cnavvford 41OO

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J.
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4831 80. ASHLAND AVĖ.
Rea. 8615 S. Rockwell St.

Phone REPublic 8723 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank tams)
Valandos kasdien nuo 9 Iki ■ 
Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčloe 

vakarais 8 iki 9 
TMlfnn.i OANal 11TB 

NAMAI: 6459 S. RodcweU St 
Telefonas REFublio B400

Bes. 1460 No. Paulina St
Phone ABMitage 0690

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W..Randolph St. 

Chicago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jflsų morgt. 

čių, bonų. algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgt- 
etun. bonua namus, tikės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą.. Vie
tas Notaras.
- J. NAMON COMPANY 
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNCTAM
PINIGUS Į LTETITVĄ 

LAIVAKORf’IŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
casb. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brigbton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083


