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NEW YORK, rage. 9. — vo pažadinti ir galėjo išsigel-
Sudegusiam garlaivy Mprro 
Sastle gaisras pasireiškė iš 
paslaptingo sprogimo.

Žuvo apie 110 asmenų, o 
apie 449 išgelbėta.

Laivas plaukė iš Havanos 
į New Yorkų. Keleivių tarpe 
buvo daugiausia newyorkle- 
čiai. Katastrofa ištiko už 30 
mylių nuo New Yorko.

Pakraščių sargyba atvilko 
sudegusį iki vandens ruožo 
laivų') New Yorko pakraščiu#. 
Čia bus vedami tyrinėjųnaL

bėti, nepaisant liepsnų siau
timo- Valčių buvo pakanka
mas skaičius. Dėja, daugelis 
keleivių, pamatę priešais sa
ve liepsnų ošimų, atsisakė ap
leisti savo kambarius. Bijojo 
dūmų ir krintančių žiežirbų. 
Taip jie nebuvo iškviesti ir 
Žuvo.,
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PAŽANGĄ

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 8. —Spalių m. 10— 
14 d. čia įvyks 32-asis tarp
tautinis Eucharistinis kong
resas. Suvyks daug maldinin
kų iš viso pasaulio.

Daug kas norėtų žinoti, ar 
Argentinos respubliką yra 
katalikiška. Taip, šis kraštas

i k-

SPRING LAKE, N. J., rū
gs. 8. — Šiandien anksti ry
tų įvyko šiurpi katastrofą 
New Jersey valstybės pąkrąš- čiųgtt, AtĮantiko vandeųype

• r i y™ katalikiškas. Kristaus
t 8 £e J? | Bažnyčiai laisvė nevaržoma. 

l«To įgulos n.m. ir keleivis,. :Ba.n^iM įrtaigos žydi T#_
Arčiau buvusieji laivai pa- ciau seniau /Bažnyčia pergy- 

gavo per radijų pagalbos šau veno labai daug vargo.
Keli jų greitai nuvyko Kitados Argentina buvo Is- 

katųątrofoe vieton ir ne mažų
skaičių asmenų išgelbėjo iš-
traukus juos iš jūros. 

Kalbama, kad gaisras pa
kilo įš laivo Knygyno ir smar 
ku# vėjas Momentaliai prap-

ui'Vn.yliąj.uo^pring Uke. lętf Jįep8n«s toip, kad ž.no 
Gaisras jnųtiaikino puošnu r*“ “ *' t r v

ir įgula. Iš jų.^uifc4<.žuvo apie jau išvųžiUVoj specialus trau- 
110

į gaiš vaistais.
siautė audra, kadalaive pusi- NėstęųaisPkonceUtrUota dau 
reiškę gaisras. Koksiviai ir giausia išsigelbėjusiųjų ir iš
dubs įgulos raį’ęgęjp/ Vįs| bu* >g$fcdtųjų

AREŠTUOTIWA8HINGTQN, rūgs. 
Tekstilių fabrikai šiandien, 
kaip -paprastai < šeštųdl0ni<lįsr 
uždaryti, tad mažai kur įvy
ko nežymių riaušių.

Kadangi ikišiol nė viena 
pusė neturi noro ir nė ne
mano pasiduoti, kad ir dary
ti nusileidimų, tai pirmadie
nį, atidarius fabrikus, galt į- 
vykti kruvinos riaušės. Kai 
kas sako, kad tai bus “kru
vinas pirmadienis/’ Tuo la
biau, kad Am. f Darbo fede-

DRAUGAS
THE MOST INFLVENTIAn 
^ITHUA^IA* Dilti Dl 
AMERICA.

Sc A a O P Y
Telefonas: Canal 7790 METAI-VOL. XVIII

OVOLAIVOGA

NEŠ VIENO 
[ESCIUS

Yra sumanymas, kad Illi
nois vaistytoje reikia nusta
tyti pastovius mokesčius už 
nekilnojamus turtus ir už ak
tualų turtų vertę mokesčiai 
neturi būt didesni, kaip tik 
vienas nuošimtis. Šiandien gi 
imama'daugiau kaip 
šimčiai.

trys nuo

PRIEŠ SOVIETŲ 1 
RUSIJA

KAI KURIOS VALSTYBES 
NENORI BENDRAUTI SU 

MASKVA
ŽENEVA, rūgs. 8. — Prįeš 

sovietų Rusijos įstojimų T. 
Sųjungon be Šveicarijos ir 
Lenkijos dar pasisakė Portur 
gali ja, Argentina ir kitos ke
lias valstybės.

Gal jos ir nepakenks Mas
kvos įstojimui, bet vis gį ne
leis sov. Rusijai įgyti nuola-Norėta, kad gybernatotius 

sušauktų le'gislatūrų šiam rel- tinę vietų taryboje 
kalui spręsfi. Tačiau guber
natorius nuo to išsisuko, ka
dangi valstybės mokesčių 
tvarkymo komisija rado, kad 
vieno nuošimčio mokesčių per (

MUSS0LIN1S TARIASI SU 
KARO VADAIS

pamjos kolonu.. Ta,s laika,a maŽ8j kad nuo t0 BUnmžinim0 Ry _ Ita|.
Ispanuos valdovą, r«P>n<«i iabai nnkairtStų oioSorioa mo
savo kolonijose platinti tikė- kvkįog ir kit08 )okalSg įstoi. 
jimų. Taip buvo ir su Argen
tina, kur gyveno tik vieni in

gos. Taip komisija tvirtino 
pirmojoj savo raporto daly- 
Dabar tai visa patvirtina an
trąja raporto dalimi- Esu ne
praktiška sumažinti mokes
čius iki vieno nuošimčio.

Mokesčių mažinimo suma
nymas yrat didžiai opus po-

dijonai ir ispanai kolonistai.
Jėzuitų, pranciškonų ir do
minikonų orderių kunigai mi
sionieriai pirmutiniai pradė
jo skelbti Kristaus Evangeli
jų tarp indijonų. Šie pionie
riai pastatė daug bažnyčių.

Iki 1810 metų visam Ar- litikieriams. Jie atkakliai ko- 
gentinos plote veikė trys vys į vo3a prieš tai. Priešingi, kad 
kupijos. Pirmoji 'šių vyskupi- ( ™lon®ms palengvėtų,»kad

tęsė tų išsimokėti mokesčius irjų’ buvo Cordoba ir įsteigta 
net 1570 metais. Buenos Ai- apgintų savo namus nuo ap- 
res vyskupija įsteigta 1620 rašymų.
metatis, o Salta — 1808 m.

‘ t * ‘ •
1810 metais (Argentinos gy- 

i jvęntojaC -nui&kėĮtĄ, J^panijos
• __ »• a - ** L.

IMPILTYJE ATKASTI 
VARTAI

jungu ir ^ręeųtina paskęlb- 
ta Įnepriklautfcuna respublika. ;u. 
Po šios įvykusios atmainos 
prasidėjo Bažnyčiai vargai.
Kai kurios vyskupijos nete-

MIRĖ KUN. ANTAI 
BALINSKAS

Velionis klebonavo dviejose 
parapijose Wisconsine

LAIDOTUVES ĮVYKS RYTOJ MILWAU- 
KEE MIESTE, WIS. |

Šeštadienio rytų 10 vai. Šv. Gabrieliaus parapijos
bažnyčion. [Ant rytojaus 8 ; 
vai. ryto įvyks pamaldos. She 
boygano liet. parapijos klebo-• " .b • *
Rus, kun. Jokūbas Šlikas lai
kys šv. Mišias. Po Šių pamal
dų kūnas bus nulydėtas į kai- •# * w i ’ . i ; s,’" o
myniškos Šv. Stanisolvo pa-

Švč. Marijos P. ligoninėje, 
Milwaukee, Wis., mirė kun. 
Antanas Balinskas. Velionis 
klebonavo dviejose parapijo
se: Šv. Gabrieliaus, Mihvau- 
kee, WiB., ir Šv. Kazimiero, 
Racine, Wis.

A. a. kun. Antanas staiga-, rapijos ruimingų bažnyčių, ir

jos diktatorius Mussolinis sku 
biai parvyko iš Taranto ir į 
savo rūmus sukvietė k^nfe- 
rencijon visus italų kariuo-

susirgo širdies liga penkta- 
dienio vakarų, šeštadienio ry
tų buvo aprūpintas šv. Sak
ramentais ir paimtas į ligo
ninę, kur neužilgo mirė. 

Laidotuvės įvykR antradie-menės vyriausiuosius vadui. .
Prieš tai iis nareiškė kad 11 d* Vehomo ku’

_ ___________nas iŠ vakarb bus nulydėtas
vtalija privalo būt pasirengūS 

kiekvienam netikėtam įvykiui.
Niekam nežinoma, ^kokiais • 

reikalais vyksta militarlnė 
konferencija. Kai kas spėja, 
kad MusROlinis rengias karan 
Afrikoj. Pasireiškę Italijos 
nesusipratimai su [Abisinija. 
Ši pastaroji, sakoma, grasi- 

•Ina italų kolonijom!. Tenai, la
bai veiklūs japonai.

10 vai. gedulingas- šv. Mišias 
laikys J.. E. arkivyskupas 
Strich. Jo Ekscelencija pasa
kys ir pamokslų. Po šių pa
maldų a. a. Antano kūnas bus 
išlydėtas į kapus. įt1

Viešpatie, suteik jam am
žinų «itUsį!I »

SPAUDOS VARŽYMAI 
VOKIETIJOJ

NENORI ATIDARYTI 
FABRIKO

• pi
VATIKANAS, rūgs. 8. — SHEBOYGAN, Wis., rūgs. 

Vokiečių katalikų sųjungos 8. — Kobler fabrikas' vis dar 
leidėjų firma Municbe (Miu-‘uždaiytas Kohler miestely, 
rįchene, yBuv^rįjo j L gfiyo, po-. <JO Įa jirybkĮe/ išvįfyr "į Wa- 
iicijos nurodymu* ael laikra* "shlngtonų.

MHXICO CITY, rūgs. 8.- 
Yietos policija gavo “waran- 
tų“ areštuoti, arkivyskupų 
Paąkualį Diazų, kurs būk pir
mininkavęs pamaldoms ne ka 
tedroje, bet kitoje patalpoje.

Meksikoj įstatymais nuro
dyta katalikų kunigams turė
ti pamaldas, arba kitokias ko-

iki 1834 metų išbuvo be: gany
tojo. Tas buvo ne dėl to, kad
prieš Bažnyčių būtų veikę ko-

:iri įprięšai, bet/iėl’Įvorių dip-
loraatinįų kliūčių. / '

Pagaliau 1853 m. Argenti-
».£ ■ »- ■-» na suorganizuota į federali-___ _____ _____ _____________  kias bažnytines iškilmes, tik , . , . A x-,, , , - , J l.į », - , , nę valstvbę ir parašyta šian-

acija karštai remia tėkšti* bažnyčiose, ne kur kitur, Už^

Impiltyje atkasti medįniaį; 
iki šiolei nežinomos sudėtin
gos konstrukcijos vartai.

Prof. Balodis Impiltyje iš- 
ko vyskupų, šiems mirus, ar- buvo 6 dienas. ,
ba atšaukus atgal Ispanijon. I Kasinėjimų išdavas tikrino 
Štai Buenos Aires vyskupija prpf Ruokjg / ' <

Impiltyje lankosi dahg eks^ 
k ursi jų. Susisiekimo nūipste- 
ris, ,inž. Stanišauskis, buvo at
silankęs du kartus. ' •

----- ---- —-------- - - ,čiį leidimp, # ^eboygan apskrities vers

KOMUNISTAI NUŽUDĘ i T ™abXREDAKTORIĮ) " ria<nwb» iSMata Aekretn 19- 318 atidarytų janriKų. .lis at
83 m^|m)alįų?įB^». |>d. Tuo 
dekretu ”yisi ‘VAftfetljoj įnik- 
ruftįipP yra i ’ptįpašinti politi-MINNBAPOLIS, Minn., ru

gs. 8. — Nužudyto poros lei- n£aį8. laikraščiais, o religiniai 
džiamų laikraščių redakto
riaus H. Guilfordo redakto
rius pagelbininkas J. M. Near gf uždrausta spausdinti reli- •

sakę, kad dabar negalima to 
padalyti, kadangi jo ^darbi
ninkai .neturi reikalingos ap
saugos. Atidarius fabrikų ga-

taikra«S.i d.nį«u uegyvtio Į ’1„ L krU™“8
ja. Politiniams laikraMiam. ‘ I’n- atidarant j.« to- 
oi' MiAniuiinti r«li..n «»”« •«*«* 1°

tvirtina, kad Guilford yra ko- ginius- straiputiius, arba tu- darbininkai nebūtų persekio-
munistų auka.

ir tų patį laikų pasireiškė 
priešbažnytiniai agitatoriai. 
Jie nepadarė daug žalos Baž
nyčiai, kadangi nuo fl89D me-

ŽUVO SEPTYNI DARBI
NINKAI

NEAL, Ga., rūgs. A.—Sus
progo garinis katilas medvil-... . ,. . , . .. .. ■ 4. .. ... dieninė jos konstutueija. šia

k, d.rb,n,nk, .tr«k^ S., rt- «, "mnatyto. me ž ja ,teMti-( nbs valymo maKnoje ir nžmu-
m,,™. yra ne ka. I ba«.m4. - barnia, arba km ’ kilti ftiai. metai, krakta. kf 7 darbininku,,
kaip tik paskatinimas kovoti Įėjimas. / •? . ? 1
už buitį. i ’*

Galimas daiktas, kad strei
kininkai greibsis smarkiai ko 
voti. UŽ tai jų nebus galima 
kaltinti. Fabrįkantitf provo
kuoja juos imdami darban 
streiklaužius. . . ./

ra katalikybė ir kad respub- 
Tačian policijai nepavyko likos prezidentas turi būt ka- 

areštuoti arkivyskupų. Prieš talikas.
šį areštavimų gautas teismo 
“injuaetion.”

So. Carolinbs valstybės vi/suvažiavime diktatorius Hit- 
suose pavojinguose streiko, kris pareiškė,' kad jis pats

Po 1853 m. į Argentiną pra 
dėjo vykti daug ateivių ne tik 
iš Ispanijos, bet iš Italijos ir 

NUREMBEROAS, Vokieti-j kitų Europos kraštų. Tarp jų 
ja, rūgs. >8. — Nacių partijos pasirodė daug Bažnyčios prie 

šų. Tuo tarpu krašte buvo
mažas skaičius kunigų, kurių

plotuose paskelbta karo sto- įr jo valdoma < nacių partija dauguma nežinojo svetimų 
vis. yri Dievo skirti, kad “apva-j kalbų. Tokiu būdu žymi gy-lyti ir patvarkyti galingų vo--ventojų dalis Argentinoj vi-
PLATINKlTfc kiečių tautų.” sai pasitraukė nuo Bažnyčios cijų.

turėjo apie 4 milijonus gy
ventojų ir veikė viena arki
vyskupija ir trys vyskupijos. 
356-se parapijose dirbo 650 
kunigų, be to, apie 200 kuni
gų buvo užimti mokytojavi
mu.

Šiandien gyventojų skai
čius padidėjęs iki 12 milijo
nų ir visam krašte yra: 6 ar
kivyskupijos, 14, vyskupijų ir 
keletas tūkstančių kunigų. 
Bažnyčia užima stiprių posi-

VERŽIAS UGNIAgALNIS

r«i reUginin, Gali- . >*"’• varS'”"5 ir T”,olMnL Jie
ma jno»e .kelbti tik bažnyti- ‘an bOt laisvi- k<W 

* kti be • baimėm< ’ .c • • * S •
. /-oS - i t »* A • »TI ’’lL b */■ )
Kohler yra savo kompani

jos prezidentu. Išvyko į Ws= 
shiugtonų, kad ten gauti pa
turimo, kokiomis • sųlygomis 
jis turėtų taikintis su strei
kuojančiais unistais. Be to, 
jis gins turimų mėlynųjį a- 
rų, kurį norima atimti nuo jo.

nes- funkcijas. Įvairiems reli
giniams argumentams galima 
naudotis tik specialėmis pub
likacijomis.

SIAURĄJĮ GELEŽINKELI 
NORI PAKEISTI 

PLAČIUOJU

HILO, Hawaii, rūgs. 3. 
Pradėjo smarkiai veržtis .ug- 
niakalnis Kileauea. Su did
žiausiu trenksmu lava' triška 
į padanges per šimtus pėdų 
ir., jos dauguma krinta atgal 
į -žiotis.

NUREMBERGAS, rūgs. 9. 
— Hitleris įspėja moteris, 
kad jos nesikištų į politikų.

Šiaurųjį geležinkelio ruožų
Šiauliai — Biržai, projektuo
jama pakeisti plačiuoju, o 
šiaurųjį pravesti tarp Biržų 
ir Rokiškio. Tas klausimai BOSTON, Mana., rūgs. 8.-

KATALIKŲ VAKARINES 
. ' MOKYKLOS

netrukus bus išspręstas.
■ - -..............

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

Pabaltijo sąjungos reika
lais konferencija numatoma 
sušaukti rugsėjo mėn.

Jaunąjį) Vyrą Kataliką sąjįm 
gos vedamos . vakarinės mo
kyklos šiame mieste bus ati
darytos spalių mėn. 1 d. Su
kanka 25 metai kaip jos įs
teigtos. šias mokyklas lanko 
apie 50,000 vyrų ir rtioterų, 
katalikų ir kitatikių. <
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įeina kasdien, Mskyrus sekmadienius 
liERATOa KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
*• 00. Pusei metų — *3.60: Trims mėnsslams
Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse 
ta: Metams — |7.00; Pusei’ metų — M, U®.

* kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
arbUune Ir korespondentams rattų negTųttna, 
ima tai padaryti. Ir neprlelunčlanta tau tlk*- 
fcenklų. '
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•EETaNTIEMAB KRYžKEUtf E

‘P. Balse” rašo:
raščių pranešimu, V reicho vysku- 
lelleris, įgijęs diktatoriškas teises į 
itų bažnyčios pertvarkymų, daro to
mų, kurios iš vienos pusės pačių ba- 
arganizacijų paveda valstybės abso- 
, o iš antros pusės protestantiškoji 
ybė užtempiama ant rasistinio kur
iuo būdu artinama prie senovės ger- 
gonystės. Muelleris yra Hitlerio val- 

o protestantų bažnyčia — Muelle 
rt moraliniu ir dogmatiniu atžvilgiu, 
į pasakinį protestantų bažnyčia at- 
k dėl to, kad kai kurie Valstybių 
i to norėjoj tad nenuostabu, jog jau 
turis davė bažnyčios neskvarankiš- 
s subordinavimo valstybei pavyzdi, 
imi Liuterio tradicijų, protestantai 
t negalvojo apie bažnyčios laisvę.

valdovai paprastai nesikišo į 
fėsijos dogmatinę if moralinę sritį, 
bytine prųtestantų Organizacija ttt- 
tikros autonomijos: valstybių valdy

savo partijų mokė, kkd jai nereikia jokio ki
to Dievo, kaip vien tik Vokietijos. Ištikimy
bė Hitleriui—tai ištikimybę jo ideologijai ir 
jo valdžiai, jo rėžimui. Hitlerio režimas ap
laistytas pačių nacių krauju, o Hitlerio pa
saulėžiūra—pagoniška, tad kas iš pastorių 
nuosekliai laikysis ištikimybės priesaikos Hi
tleriui, tas turės daryti neribotus kompromi
sus su savo sųžine ir su savo religiniais įsi
tikinimais. Surasintas protestantizmas atsisa
ko nno absoliutinės tiesos, nes jam teisinga 
tilt Ui, kas gatfūianiifcn. Krikščionybė nėra 
germaniška, tad aišku, jog hitlerizmas turės 
iš jos išmesti tie tik Senųjį Testamentų, bet 
ir visa tai, kas priešingai rasistų ideologijai 
ir jų imperializmui. Tokia ideologija, kuri ne- 
Vokiečius laiko “utttermenšais”, yra jokiu 
būdu nesuderinama su krikščionybe, tad ftiš- 
ktf) jog Muelleris Vokiečių protestantus veda 
ne kur kitur, kaip tik į pagonybę.

ŽVOIS I VILKIŲ

Rugpiūčio 2d d. Lietuvoje baVo pavesta 
Vilniaus vadavimo reikalatns. Spauda plačiai 
rašė apie senųjų sostinę, visų buvo platina
nti Vilniaus Geležinio Fondo išleisti pasai ir 
Ženkleliai. Tuo reikalu “V-las” rašo:

“Lygiai prieš keturiolika mėtų, anais ne
užmirštamais 1920-taisiais, pasiryžimo ir kru- 

{ vinų kovų metais, rugpiūčio 26 d. negausin
gos mūsų kariuomenės būrelis įžengė į Vil
nių. Tai buvo lyg ir visų mūsų kariuomenės 
ginklo laimėjimų apvainikavimas: laisvas kra
štas su laisvu kultūros, mokslo ir ekonomi-. 
nio gyvenimo židiniu, su Vilniumi!

Deja, lietuvių tautos laimėjimo džiaugs
mas greitai turėjo virsti didelis skauduliu: 
amžius negyjama žaizda. Klasta, ir smurto 
jėga išplėšė mums tai, kas buvo mūsų am
žinis puoselėta, kas daugelio geriausių kraš
to sūnų kranjtt atvaduota. Nore ir neilgai bu
vome savo Vilniuje, bet pats tos faktas yra

■ hepaprastai reikšmingas, 
uetatinėjo jai n« dogmų Bei mot,- | I6tistfje masų uždavifiių

I

| ir kišėsi tik į administracijos rei-

r rasizmas stengiasi nutrauktu ry
si kuriomis tradicijomis ir padaryt 
ormų, kurios vokiečių tikėjimų pa- 
•kiškai taktiškų. Tautiškas tikėjimas 
u nėra krikščioniškas, nes Kristaus 
įi tiesa yra lygiai privaloma visoms 
visai žmonijai be tautybės ir rasės 

krikščionybe yra Universališka. 
tuellerio reformos bus nuosekliai į« 
M ir su rasistų ideologija suderin- 
oRįečių prdtestahtų religinis gyvė- 
8 totalinės Valstybės funkcija. Vlad. 
s teisingai pa?hkė, kad kur bašny- 
villnės administracijos departamen- jl netari kitikių išorinės atramos 
nip tik javo tani ą įr valstybę, tėti 
{kiniui Visiškai dšfelguitti ir liautis 
Stovėta. Yra pagrindo manyt, jog 
•■vang-likni turės tfrlia grįžti prie 
krikščionybės arba visai Išsižadėti 
ės 'vantai > • . , <
ftMrių pastoriai‘ftori prisiekti išti- 

itleriui, tain Hitlerini, kurs nesenai

. .F l.j,A
t. Rude’*
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MII I JUSBATO KTNAVl frEMBKlO
/ yojab

•čitj kalbos vertė J. Navickas) 

>-.» (Tęsinys) .* /

„»• II SCENA
persirengęs seniu ir buvusia

LV-IJUS (Žiūrėdamas į Brutų ir 
tdamas): O! kas gi šitas) Gal 
girdėjo!... Aš noriu veikti to-

'AŠ (palengva): Jei mano nu- 

akys neklysta, tai tu turi būti 

kalpurnljau8 sūftns.

.VUUS: Taip, aš esti... Gal tn-
Svui įsakymai
'AS: Aš tariu tau.
cVUUS (stebėdamasis): Man!
ASi Taip tau. Tavo draugas
na.

Mas Lietui* Centru Palaikymas i Sfytita
(Dr. Antano Rakausko, Federacijos pirminin

ko, referatas skaitytas A. L. R. K. Fe
deracijos 24-tame kongrese,

Uleveland, Oliio).

(Tęsinys) Žymiausia
kaltės dalis puola ant organizuotos lietuvių 
katalikų visuomenės, kuri, matydama nejau
kių aihsų jaunimo padėtį, nepasirūpino rea
guoti į esamus faktus. Jei šiandie Vyčių or
ganizacija gyvuoju, tenka reikšti džiaugsmo i 
ir padėkos darbštiems, pasišventusiems, tie
siog pamylėjusiems Lietuvos Vyčių Organi
zacijų čion augųsiems vadams. Šiandie, \ie- 
toj jnūsų jaunimo pajėgas skaldyti, organi
zuojant įvairiose parapijose izoliuotas drau
gijas, klubus, reikia padėti jaunimo vadams 
jų sėkmingame darbe, idant Lietuvos Vyčių 
Organizacija būtų mūsų jaunimui ne tik už
vėja bei pastoge, bet tautiniais rūmais. Ne
būkime savo jaunimo teisėjais. Jų ydos, pa
lyginamai, kartais galį būt mažesnės už mū
sų.

Btrvo suklupusi ir mūsų studentijos or
ganizacija, bet, ačiū Dievui, kilnios dvasios 
mūsų tautos darbo bitės pakėlė jų vėl žeiigti 
DeUs et Patria keliu. Su netolimos ateities 
vadais — studentija privalome eiti j arti
miausius ryšius, gyvų,kontaktų, perduodant

eilėje pirmoj vietoj stovi Vilniaus vadavimo 
dAtfhas. Tai, bene, vienintelė idėja, radusi 
visiškų ma-iii pritarimų ir pft.įėgusi sutaiki
nti Visų tautų — be pažiūrų ir pagrindinių 
interesų skirtumo. Vilniaus Vadavimas — vi
sos’ tautos gyvybės reikalas. Jei Vilniaus va
davimo darbas net ir*petutėtų to idėjinio 
atspalvio, kurį teikia jam etnografiniai 
toriniai ir tradicijų Veiksniai, Vistiek jo reik
šmė ir aktualumas nė kiek nesumažėtų. Gy-. 
venimiškiejl faktoriai,, kurie pasisakytų už 
Vllniatts vadavimo darbų, tai ir būtų tos pats 
universalus Vilniaus vaidmuo, kuris tektų 
jam esant Lietuvos sostine.

Šios betodTos Vilniaus atžvilgiu lietuvių 
tautos aspiracijos dabartiniu metu reiškiasi 
pozityviu darbu. VVS-goj gavęs užuomazgų 
ir dabar autonomiškai veikius Vilniaus Gele
žinis Fondas kaip tik it yra viena pagrindi
nė bazė, ant kurios remiasi sėkmingas Vil
niaus vadavimo darbas. Sis darbas turi dide- 
’lį.ląteitį”. ■ ' ' ' , '

Mes, Amerikos lietuviai, pasirūpinkime 

nuoširdžiai ir dattg padirbėti Vilniaus vi 

vinao reikalams spalių mėh. 9 d.

e _ OKTAVIJUS: Manu draugas! kukst 
Gal Virginijus »

BRUTAS.: Dar nepraėjo nė diena 
•BRUTAS i Taip, jta*
OKTAVIJUS: Kų tu žinai apie Vir

ginijų? Ar tu jį matei, su juo kalbėjai? 
kaip jį mačiau. Kad tu žinotum kaip jis 
kenčia? : , - :

OKTAVIJUS (žiūri į jjį ir nežino ar 
tikėti jam ar ne). v «,

BRUTAS (nustebęs): Ko*tu taip į 
mane žiūrai? Gal tu mandl, kad aš tave 
apgaudinėju? Aš taip pat esu krikščionis. 

OKTAVIJUS (linksmai): Krikščio-* ) *■«/* » aais? Ir tu galėjai su Virginijum kalbėti?
BRUTAS ^Aš gerai pažįstu jo sargų 

h* jis noriai sutinka^ kad aš atlankyčiau 
kalėjime esančius, krikščionis. Jei tu no
ri aš galiu tave nuvesti pas Virginijų.
Jis taip tavęs laukia./*

OKTAVIJUS: Ir aš labai noriu jį

pamatyti!

? BRUTAS: Klausyk!... Vidunakty tu 
stovėk gatvėje, kuri eina pro šį sodų ap
supančias sienas. Aš ten būsiu ir nuvesiu

ii e*

man, o kuris jau priklųuso arba kuriam 
kitų priežasčių negalima įstoti,- savo vieton 
gauti nėt po keletu, o mažiausia po vienų 
jaunuolį ar jaunuolę. Imant domėn tos orga
nizacijos vujų ir rimtai žiūrinčių į dalykų 
padėtį nauju Susivienymo Centro Valdybą 
tenka dėti vilties, kad ųrganizuotoji lietuvių 
katalikų visuomenė dės visas galimas prie-' 
mones, kad neliktų nei vięno galinčio-įsira
šyti lietuvio kataliko, kuls nebūtų L. R. K 
S. A, nariu.

Begalo sVarbu lietuvybės centrui buvo: 
yra ir pasiliks mūsų spauda. Jos dėka dau
gelis kitų lietuvybės centrų pajėgė įsikurti it 
išsilaikyti. Mūsų spaudoje glūdi tautinių pa
jėgų šaltiniai, kuriems neprivalome leist iš
džiūt. Ji, būdama lietuviško žodžio, lietuviš
kos minties ir tautinės-meilės skleidėja, su
buria bei jungia mus vieneton tautos kūry
biniam darbui dirbti. Jei ne mūsų spauda, 
mes nebūtume čiofi susirinkę šiandie spręsti 
mūsų tautinį likimų išeivijoj. Daug, labai
daug teks laukti iš savo spaudos, nešant tau- Nors Kastas Sabonis eina 
tinę gyvybę jaunųjai kartai. Jos palaikymas vargonininko pareigas Dievo 
ir stiprinimas reikalauja pasiaukojimo iš kie- j Apvaizdos parapijoj, Chicago, 
kvieno lietuvio kataliko išeivijoj. Supraskime yra laikinu vedėjum Miklu Au 
savo pareigų mūsų spaudos reikale. Tarkime to Sales ir nuolatinis Peoplea 
reikšmingų, užginantį į jos sveikatų ir gy- J Furnituce krautuvės radijo 
vybę žodį, o sykiu užgirsime mūsų jaunosios solistas, tačiau suranda laiko 

į pasiskaityti literatūros, ypač

KAIP man patinu
Kaso Andrius Šnipas

lakštingala.

Lakštingala, gražus paukšteli, 
Pas mano langų nečiulbėk,
Į mano gimtinį , namelį 
Linksmai giedodama nulėk.

* * -į' **•'«* 1 2«

Tenai mamelę nuraminki, 
Palinksmink bgltų galvų jos, 
Jai apie mane pasakyki,
Lai apie mane kų žinos.

Tenai kuklioji liepužėlė 
Dejuoja vėjo pučiama,
Tenai mamelė sengalvėlė. \
»
Vaitoja manęs laukdama, 
Sakyk, sulauksi tuoj sūnelį: 
Laiminga būsi ir linksma.

Pranas Vaičaitis

jiems tautinę savigarbų, ugninę tautos meilę.
Tai padarysime tik įtraukę visų mūsų stu- | kartos tautinę gyvybę išeivijoj 
dentijų į Lietuvių Katalikų Studentų Orga
nizacijų.

Iš nukentėjusių draugijų kai kurios, pa
darę kompromisų susijungė. Kiek tvirtesnės 

veikia savystoyiai.
Moterų Sųjunga, kurioj priklauso musų 

jaunimo motinos, kokį pavyzdį vėlesniais lai
kais davė mūsų jaunimui? Klystama, jeigu 
manoma, kad kai kurių net Centro Valdybos 
narių asmenimis užgaidomis ir rietenomis 
bas galima išauginti Organizacijų į tvirtų, 
vieningų tautinį kūnų. Reikia ir tai būtinai, 
be atidėliojimo, kad Moterų Sųjungoj kiltų

... . , , ... . . . ... poezijos. “Kaip jums patin-O kų-gi bekalbėti apie musų vienuolijų j
vedamas mokslo įstaigas, kurioms tenka ne-
šti sunkus nedatekliaUs jungas šiais laikais. 
Tos mokslo įstaigos mūsų jaunajai kartai y- 
ra'tuonii, kuomi saulė yra gamtai. Nestinga 
pasiaukojimo iš pusės vedėjų, bet jo stoka 
reiškiasi iš pusės mūsų visuomenės. Mat, ji 
dar iki šiol nepajėgė išgvildenti auklėjimo it 
švietimo klausimo svarbos savose įstaigose. 
Vergiškumo liekanos yra paveikę į mūsų vi
suomenę. Ji yra palinkusi neigti visa'kas yra 
mūsų. Pas mus yra manoma, kad vien kita-

įui savo megiannau. | 
atsiuntė viršui įdėtų Sabonio 
eilėrašti.

Kas daugiau atsiųs savo mė 
giamiausį eilėraštį Lietuvos if 
Amerikos lietuvių poetų?

LIETUVOS EUCHARISTI
NIS KONGRESAS ANGLŲ 

SPAUDOJE

Jonas Kasalukas, 744 E. 5th 
St., Long Beach, Califomia, 

su mūsų įstaigomis, yra ne kitaip. Jos darosi Pasiuntė man labai įdomių iš-

taučiai yra Dievo patapti ratinis įvairiuose 
nauja dvasia, naujos jaunos pajėgos, kurios ^.reikaluose vadovauti' ir "aptarnauti^ taigi it
visų,netaktų, nešvarų ir nesveikatų šluotų iš 
organizacijos lauk. Jaunoms čion augusioms 
moterims yra progos pilnyti laurus ir paro
dyti tautinio susipratimo pavyzdį. Jų rim- 

, is-J-tam žingsniui "lietuvių katalikų visuomenėt' . X
pritars ir parems.

Mūsų galingiausia centralinė organizaci
ja — L. R. K. Susivienymas Amerikoje irgi, 
vietoj išaugti didesniu, atsiliko užpakaly, nu
stodamas tūkstantinės kitos narių. Organižuo- 
-toji lietuvių katalikų visuomenė negali tokio 
skaudaus, liūdno ir sykiu svarbaus reiškinio 
mūsų organizacijoj nepastebėti ir nepaklaus
ti savęs: kodėl taip yra? Kurion pusėn ne
žvelgsime, ten rasime kaltės. Kadangi ir be 
įvardinimų kaltė bado akis, taigi nėra rei
kalo ji primesdiriėti. Vietoj to, geriaus pasi
raginti mūsų visiems centrams organizuotai 
stot darban traukti Susivienyman jaunimų. 
Ant kart pasijustame galingesniais kovoje su 
ištųntėjimu, jei visa 40 tūkstančių I^edera
ei jos narių ’ paragintų save stoti Susivieny- 

„» r enJljp.,-. . . . -eaSMarHB I

tave į kalėjūnų.
OKTAVIJUS: Ar nebus jokio pavo

jaus!
BRUTAS: Tik be baimės! Aš tave 

saugosiu.
OKTAVIJUS: O kilnus vyre! Kad aš 

žinočiau nors tavo vardui 
i BRUTAS: Tu jį sužinosi.

OKTAVIJUS: Dar žodį. Ar kunigas 
Stitorninas taip pat gali ateiti?

B RŪTAS i Salurninas? Aš jį pažįstu., 
kad jis tik ateitų, brangus ganytojas... 
kaip džiatiglųsi Virginijus! Trysc galim 
sukelti įtarimų... jis galės nueiti kitų kar-

OKTAVIJUS: Suprantu... aš dabai 
turiti išeiti.

BRUTAS: Tai eik! - 

' OKTAVIJUS: Sudiev, gerasis vyre!

Tegul tau atlygina Dievas dėl abiem drau
gam Užtarnautos meilės!

BRUTAS (palydi iki durų): Taigi 
mes dar susitiksim: Vidurnakty.

OKTAVIJUS (lauke),: VidUraakty!..

mūsų liaudies akyse antraeilėmis. Šių ver
giškumo liektihų reiškiasi ne vien mūsų liau
dyje. Skaudžiausia, kad tenka jų pastebėti 
mūsų lietuvybės ientruose. Kad nepraš i lenk

karpų iš dienraščio “Tidings” 
kuriatne buvo įdėtas paveiks
las ir aprašymas apie buvusį 
Lietuvos Eucharistinį kongre-

ti su faktu, leiskite man priminti iš dange- Kaune.
lio bent dvejetų incidentų, kurie savo pras
mėje aukštiha mūsų liaudies akyse kitatau
čius ir tuomi duoda suprasti, jog mūsų tar
pe panašių aniems nėra. 6v. Jurgio Parapi
jos Žinios išeinančios Chicagoje balandžio - 
April 29 d. 1934 m. Peržvalgoje be kitko sako: 
“Poriia Abtomavičienė po sunkios operaci
jos Šv. Kryžiaus ligoninėje Dt. RUzik’o da
rytos, jau matosi bažnyčioje”. Tėvų Marijo
nų Sidabro Jubiliejaus Paminėjimo geg. 27 
d. knygelėj kitatautis vaistininkas be kitko• Ąy fc < jt,», .
skelbiasi sekančiai: “We fili prescriptions 
for Moly Ctoss Hospital” (Mes pildome re- 
reptns fev. Kryžiaus ligoninei). x

(Daugiau bus)

' III SCENA 
BRUTAS (ateina p vidurį scenos nu

siima baltų barzdų, tada matyti jo juoda 
barzda, pasisuka į tų pusę kur išėjo Ok
tavijus): Kaukšteli, kaip gudriai aš tave 
sode pagavau! Kalpurnijau, atėjo jau ir 
tau laikas, kada turi sužmoti teisybę! Ne 
tik tu man užgynei veflfų, bet.dat reikia 
labai išpirkimo pinigų/Silpnaproti! ‘Ar 
tu pagalvojai apie tai, kad tu čia-nrtno 
skolininkas ne skolintojas? Aš apie tai 
pagalvojau. Oktavijų iš mano rankų jau 
neatimsi. Jis turi mirti kaip krikščionis. 
Tada ir tau bus atkeršinta. Tai yra per 
maža... Užgyneį tu man vergų, aš pagrob
siu tavo sūnų... O visa tai yra tik nedi
delis kerštas. Su Arzenijum pasielgiau aš 
dar gražiau. Jis norėjo Emilijui atidengti 
naujas klastas, bet aš užkimšau jam snu
kį ant visados... (Pauža). Vistik... aš ti
kiu, girdžiu balsų, kuris mane nuolatos 
peikia, prikiša mano nusižengimus.vai
zduoja baisų Dievų, kuris nori lųane nu
bausti... Dievas? Kas yra sis Dievas? Aš 
jo niekados nemačiau. Až dėl jo nenuliū^-

Atvaizde prezidentas A. Smc 
tona, arkiVysk. Juozas Skvire
ckas, vyskupas P. Bučys, M. 
I- U., vyskupas Edward O’- 
Rourke iš Danzigo, vyskupas 
A. "Staugaitis, vyskupas T. Ma 
tulionis ir Popiežiaus delega
tas monsignoras A. Arata.

Dėkoju jaunam Kasalukui 
Už šios iškarpos atsiuntimų.

— Pietų Amerikoj tiesiant 
geležinkelį tųrp Argentinos if 
Gili, Andų kalnuose atrasta 
ežeras, kurio vanduo yra rau
donas ir nuolat kuhkuliuoja.111 _ M«<eeme 1.1, i; >.h» I.U.M1

tu. Su mirtim viskas baigiasi. Todėl aš 

turiu būti laisvas ir daryti, kas man pa
tinka... Vistik... jei šis Dievas!? Šalin su 
juo! Tai yra vaikų žaislas! Mano norai 
kartų vis išsipildys, aš pamatysiu mirš
tantį Virginijų ir Emilijui bus pilnai at
keršyta. (Išeina). v ' 4 - ,

SCENOS PAKEITIMAS » 

Kalėjimo priešagis

(Po kairei scenos gilumoj įėjimas į 
kalėjimų, dešinėj® Virginijaus kalėjimas 
ir priešais jį kitas; dešinėj, scenos gilu
moj slaptos durys, kurios veda į Emili
jaus kambarius).

IV SCENA ■ ' "
Tuhjra ir Virginijtta

TULIJUS (pasikalbėjimų tęsdamas): 
Aš nesuprantu, kaip tavo tėvas drįso tave 
taip kankinti, ir neprisivertė' tave mylėti, 
nežiūrint tu esi krikščionis. Jei aš tū
riu Uždaryti vienų kitų, ir jei krikščionys 
yra toki geri ir niylinii kaip tu,, tai aš 
norėčiau turėti ne vienų, bet šimtų krikš
čionių sūnų. ' \ ‘

(Bos daugiau)



X

ALIGHIERI
Dantė Alighieri, trumpiau su diplomatišku uždaviniu 

žinomas tik Dantės vardu, yra
didžiausias Italijos poetas ir 
vienas iš žymiausių- pasaulio' 
rašytojų. Apie jo gyveninių 
yra nedaug kas žiudYlia.. Gimė

1
Veneciją, bet ten susirgo ir 
vos gyvas buvo pargabentas į 
Kavenų, kur ir numirė.

• Būdamas ištrėmimo, jis tu
rėjo kęsti daug vargo ir skur

Komedijoj DantS pasakoja, 
kai jis kartų paklydęs dide
liam tamsiam miške ir nega
lėjęs rasti išeiti kelio. Tada 
jam pasirodė senovės rašyto

jas^ Virgilijus, kurs pasisiūlęs 
jį išgelbėti. Kartų Virgilijus

šai paskelbtos jo paties, o tfe* 
čičji dalis apie. .dajigų — tik 
po poeto niirtiės.

LKTVVOS SAULIAI
Lietuvoj šaulių organizacija 

yra antroji Lietuvos kariuo
menė, kurion savoiūoru stoja 
įvairių pažiūrų, įsitikinimų, it

pasaulį. Kovos vyko ne vien ryžtumo ir tėvynės meilės jair

jis, Florencijos mieste kaip Dažnai neturėduvo ko val- 
epėjama 1265 metais, o mirė gyti. Tačiau jįs nenusiminė
1321 m. rugsėjo 14 d. Ra venos 
mieste, kur ir pulaidotas. Dan 
tė gimė geroj šeimoj, buvo ge
rai mokomas ir lavinimas. Jis 
mokėjo kelias svetimas kal
bas. Kaip karštas patriotas, 
saVo gimtojo miesto mylėto
jas, Dantė aktingai dalyvavo 
politiniam gyvenime, bet be 
didesnio pasisekimo. Įsivėlęs 
į P<
B302 nu turėjo palikti Flor
enciją, kurios daugiau po to 
jau nematė. Nuo to laiko pra
sidėjo Dantės klajokliškas gy
venimas. Jis gyveno pas savo 
draugus ir pažįstamus įvai
riuose metuose, vis tikėdama
sis kada sugrįžti į Florenciją. 
Paskutinius gyvenimo motus 
jis praleido Ravenoj. IŠ čia jis 
1321 m. vasarų buvo pasiustas

Didžiausias jo poilsis buvo 
dirbti. Lig Dantės nebuvo vie
nos italų kalbos. Kiekviena I- 
talijos sritis kalbėjo savo tar
mėmis. Dantė sukūrė italų ra
šomųjų kalbų, jos pagrindai! 
paėmęs gimtojo Florencijos
miesto tarmę. Didžiausias Dan

Dantės “Dieviškųjų Kome
dijų“ yra nagrinėję žymiau
si mokslininkai ir visaip jų

, . aiškinę. Kadangi Dantė buvo: tikėjimų Lietuvos piliečiai.
______ •_ laidelis patriotas, tai kai kus prie šios sujungus priklauso

net ir žydų.. Visi nuoširdžiai 
dilba didį tautiškai kultūrinį 
darb<^ ir kartu iš anksto ren-

rodyti jam pragarų ir skais
tyklų, kur kenčia pomirtines 
kapčias piktų žmonių sielos. 
Į rojų Virgilijus jo negalįs į- 
vesti, nes jis pats esųs stab
meldys ir todėl neturįs teises 
ten įženti. Tik gryna, krikš
čioniška siela galėtų Dantę 
nuvesti į rojų. O tokia tinka
ma siela yra mirusios myli
mos moteries Beatričės siela,

J , . , , 1 .. . kuri ir išrodo poetui dangti,tės kūrinys, kurs jam suteikti ... , _ ... .lųd “Dieviškojoj Komedijoj JJ

tam kūriny mėgina įžiūrėti 
poeto politinių idėjų atvaiz
davimų. Dantė nemėgo politi- 
riip susiskaldymo ir nuolati
nių partijų kovų. Jani atro
dė, kati Italija gali atgimti, 
tik būdama vieninga ir tvirta, 
kaip senovės Romos imperija. 
Tų mintį jis ir išdėstė poetiš
ka forma “Dieviškojoj Kome
dijoj“. Kad toks “Dieviško
sios Komedijos” supratimas

‘snio pasiseRimo. Įsivėlęs nenuvystamų garbę, yra vadi,-1--------u-o gali būtį teisingas, galima
.litinių partijų Vaidus, jis nain(,j‘i*‘nevi^oji kometlija“. | ;r-Pttpak°Jama’ . F.- spręsti, sukygm, iš to, ^ad
' ........... Pats Dantė t» savo veikai., va- '‘Elijau. tr Beatnces lyd.- .......

dino tiesiog “Komedija“, o
f

“dieviškąja” jų praminė ra
šytojas Bokačio savo parady
toj Dantės biografijoj. “Die
viškoji Komedija“ yra didelėj’, 
poema, sudaryta iš trijų dalių-.: 
pragaro, skaistyklos ir rojaus. 
Kiekviena dalis' turi po 33 
giesmes, o visa komedija, prl- 
skaitant įvadų, — 100 gesmių.

rgilijaus ir Beatričės lydi 
mas lankosi po pragarų, skai
styklų ir dausas. Dantė ten 
pamato daug sunkių nusidė
jėlių, kurie kenčia amžinas 
kančias. Tarp jų jis pamato 
ir nemaža savo pažįstamų, ar-

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS Tel. CAN&l 0357
Res. PROspect 8689

Dantė savu politinius prieši
ninkus visus sukišo į praga
rų.... Istorikai “Dieviškojoj 
Komedijoj“ randa daugsmulk 
menų iš Italijos gyvenimo 
Dantės laikais. Dantė plačiai

. aprašinėja savo gyveninio lai-
ba šiaip žinomų, genmu mirų- . p0|iti„t.s ir
šių, žmonių. Poetas su jais
pasikalba, išklauso jų nusi
skundimus ir apgailestavimų, 
kad gyvi būdami nesivadavo i l,a^ gražiausioji ‘Dieviško- 
sųžinės balsu. Komedija skai-i 

1 tytojui sukelia neišdildomų’ 
įspūdį. Viskas yra aprašyta

ksliškas nuomones, visuomeni
nės tvarkos netobulumus. Bet

DENTISTAS
1448 SO. 49tU CT., CICERO, Il.Lt. 
tltar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

•147 SO. HAUSTED ST., CH1CAGO 
Paned. Sered. Ir SubaL X—t vul.

01 P. Z. ZALATORIS
vaizdžiai ir aiškiai.

Kada Dantė “Dieviškųjų
Komedijų” parašė tikrų

Dienoms Tet LAFayette 5788 
Naktimis Tel. CANal 0408

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija #800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

žinių nėra. Manoma tik, kad 
pirmosios dvi jalys buvo vie-

DR. A. J. JAVOS
6 Iki 8:S0 vakare

Tel. LAFayette 7850

GeL LAFayette 8087

OR. A. RAMUS
Office: 2643 W. 47th Street
Vėl.: 3 iki 6 popiet, T Iki 8 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti "
DR. F. C. W1NSKUN AS

Office Tel. REPubUc 7898 
Rėš. Tel. GROvehffl 04lJ

7017 8. FAllUflELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tcl. >CANal 0402

&1DYT6JAS tr CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

3061 W«at 13M Bbr.

•eredemla tr nedaliomis pagal
sutarti

3488 W. BIAHųuETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

YaL 8-4 Ir 7-fr vak. Ketv. 9-13 ryto 
NedėlfoJ nuiltarua

DR. A. P. GURSKIS

Tol gajui na

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) v

Valandos: Kuo 9 Iki 13 ryte 
Nuo i iki 8 vakare 
BeredoJ pagal sutarti

tU. CANal 6183

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Koad
Valandos 1—8 Ir f—rl vak.• -i

Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S.. Califomia Avė.

Telefonas ItFPuh^tc 7888

Ofiso: Tel. I,AFayettp 4817 
Res.: Tel. IIEMloek 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezlden. įjos Ofisas: 2856 W. Sttll St. 
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak.

Seredomls Ir NedSilomls pagal sutarti* •,___ ___________ -r

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VI Rainis 0036 
Ofiso vai.: 3—4 ir 8—8 p, m.

NedSUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BODLevard 5913—14 
Rez. VICtory 2343

Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 4:10-1:90
756 W. 35tk SU-Mt

DR. A. J. BERTASH

Office Pkone 
PROspect 1028

Rea and Office 
2859 So. Leavltt St.

C£XkL 0708

DR, J. J. IOWARSKA$
PhI HICIAN and 8UROEOH

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOŪRfl;

8 to 8 and 7 to 9 P. IL 
Bunday by AppOlntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4645 l3o. Ashland Avė.
’ OFISO VALANDOS:

Koo 8 Utį 4 Ir nuo 8 Iki S rak.
J«M8llemio pa«Al eutartl 

BotumOOm oetef. Boutevaid 7«8S 
Namg Tel. PROspect 1880

TeL RO (Dcvard 7042

’ DR. C. Z. VEZEL'IS
•? / DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
rtl 87tb Street
3U0 8 »l 8 vakare

aru 87tt 
Vai. t nu

SetMoj taftai sutarti ,‘a -r * ” , <n . -t. 4 »A —

DR.J.Rim
If GydytojasLrctttvis Chirurgus ir Gydyto

2616 JVEtft 69th BT.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6143

Valandos:
> • 4 popiet; nno 6-8 vakarai;

Office Tel. Wenlworth 4880
Res. Tel. įlydė -Park 1191

DR. SUSANA A. SUKIS
kOTF.RŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALI8T8
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 86 i)fetų. 7 Iki I vak.

—-a----- b f

DEKTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Val.:»nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

. VAITUSH, OPT.
3LIETUVI8

1HETR1CALLY ARIU
SPEClALlbTAS 

Pnlenfvtaa kklų Įtempime, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt], atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodafcčta maflauslas klai
das. Speclalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomoa Valandos nuo fb iki 8 v. 
NedfilfoJ nuo TO iki 12. Daugely at- 
sltlklmų akys atltataomoe be akiniu, 

u kalm>lrqilau. L
AVĖ.

«s<

Europos žemyne, bet visuose 
vandenynuose ir daugumoje 
kitų žemynų, kur yra kovoju
sių šalių kolonijos. Karas ir jo 
vaisiai pagimdė gausingų lite
ratūrų, kurios bene žymiausia 
dalis yra grožinė. Čia minima 
apysaka vaizduoja amerikie
čių armijos dalyvavimų kare

smą. Apysaka (domi. Saulių 
bibliotekoms tinka. Vėrtinuu 
stropus ir sklandus“.

Tad Lietuvos spauda aukš
tai įvertina šių knygų ir patį 
vertimų. Ir kiekvienam Ame
rikos lietuviui labai naudinga 
pasiskaityti ši 400 puslapiu 
knyga, kurios kalba lengva,

Ji vaizduoja tų laiko tai pę, graįb skląndi, suprantama. Ii
kai 1918 m. Jungtinės Ameri

giasi su gmkla Tėvynę ginti, u vdtrtybėa jagaliau įaitra. 
Lietuvos šauliai karo nenori,^ į kar,,t„„ Santarvės po
bet jo ir nebijo. Daugumas jų 
dar nedalyvavo-kare, bet mie
lai stengiasi susipažinti su ka
riavimo dalykais. Populiams 
šaulių organas Trimitas pata
rė šaulių knygynams įsigyti 
ir šauliams skaityti P. ir K.

sėn ir metė prieš vokiečius mi
lžiniškas jėgas. Vokiečiai pra
dėjo trauktis ir greit po to 
kapituliavo.

Mininios čia knygos auto
rius, karo dalyvis, Amerikos

Jurgėlų išverstų W. T. Scan- ( kariuomenės puskarininkis, pa 
lono karo apysakų “Dieve, Pa
sigailėk Mūsų“! Tas laikraš
tis šiaip apibūdino minėtų kny 
gų:

“Didysis karas iš pamatų 
buvo sukrėtęs Europą ir .visų

sios Komedijos“ ypatybė yra 
jos nepaprastas poetiškumas. 
Nė vienas kitas Italijos poet
as neguli' šiuo atžvilgiu su 
Dante lygintis.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO. 1LL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 1U t 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vat

vakaro. Nodėliomis nuo 10 Iki 13 
valandai dienų.

Telefonas MLDvray 8880

. .V i it»i. .‘.f t .
Res. Phode . fa Office Phone 

ENGievvood 6841 TRIsftgla' 0044

DR. A.R.MČCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
*7850 So. Halsted Street 

ROOM >10
-»*!.» e.i «» vxe vai. vatrav*

Phone Boulevard 7589

25 <Ty PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMEIANA
0PT0METRISTA8

Ofiso TcL CALumet 6803
Res. Tet DREzel 8181

DR.A.A.R01H
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—8 vai. rak 
Nedėllomla U- ftventadlenlafa-10—18

DR. MAURICE KARN
GYDYTOJAS Ir CHlRtJROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0»»4 

Rez.s Tel. PLAza 8400 
Valandos:

Nuo 18-18 ▼. rytoj t-l Ir 7-8 ♦
Aldlonl* t* 1S IŠ

čia gimusiam jaunimui ji pa 
tariama skaityti kad fr kai 
bos pasimokymo atžvilgiu. S: 
knyga gaunatna lietuvių rtda 
kcijose.

* ■ ' . ' V'si *? • $j šfl
— Kovoj dėl Port-Artūtoj 

japonų jūros štabe kilo stoną 
nymas paskandinti vienų savi 
laivų ir tuo būdu sudaryti kili

prastai, bet vaizdingai ir įti-įtį rusų laivams tų vietų per 
kinančiai vaizduoja karų. Vi-įplaukti. Tam sumanymui įgy
si veikiantieji asmenys — pil
ki didvyriai kovotojai, tačiau 
vilioja savo realybe, gyveni
mišku paprastumu. Nuo pirmo 
ligi paskutinio puslapio apy
sakoje aprašomos kovos. Tatai 
ne vien žanro savotiškumu vi i 
lioja skaitytojo smalsūnių, bet 
domina jį dėl įdomios kovo
tojų psichologijos ir iš dalies 
kaip medžiaga mūsų dabarties 
karo sųlygoins tirti.

Apysaka parašyta optimis
tiškai, ji kelia sk^-yta-uose

vendinti reikėjo surasti tris
žmones, kurie, pasilikę vien
laive, jį susprogdintų ir žūti
drauge su juo. Jūrų štabas pa
skelbė, kad tokiam žygiui rei
kalingi trys narsuoliai. Kiek
vienas, kuris pareikš savo no
rų žūti, tepraneša štabui^ į
tas atsišaukimas buvo per

. . . . • mtvtas visiems jūreiviams. I 
atsiliepė 10,000 žmonių. De
šimt tūkstančių vyrų pareij 
kė noro laisvai žūti už tėvy 
nę.

Ms
ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Patarnai
Reikale meldžiu a 

dartlu kosite

Yirds 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

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

2 aukštas
Fastubėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Hoom 8.

Phone Ganai 0523

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorių^ per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Alfred Raselu, pn*.

Spectallstai Iškalime ir IšdlrM- 
mc visokių rūšių paminklų Ir gnt- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per Sk-šlas kartas. :,fP

Veskite paMnklų reikalas Ge
niai su pačiais išdirbėjau.;

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vtenae blokas I rytus 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

R**, PEMSACOLA 0011 
BELMONT 8486 

Office: H1LLSIDR 8848 
Vincent Stoeelll, Sber.

■fa.... i

t j
4-

=!
GRABORIAii■muiT.

V

LACHAWlCH , Telefonas YARda 11M
IR SGNOS

LIETUVIAI ORABORIAI
atarnauju laldotuv

r.f A
o mano— t

Tet CANal S81S arU 8818
8814 W. 28rd PL, Ohicafo

1439 B. 49tfa 0L Cicero, HL

STANLEY P. MAŽ
GRABORIUS

Toriu automobilius visokien 
reikalams. Kaina prieinami

3319 Litnanica Avenaa 
Chicago, 11h

YeL CICERO 8087

Tel. LAFayette 8678
J. Liulevičius

G ra bortus 
u* br

nalsasmiotojss

ANTANAS PETKUS

Patarnauja Cklca- 
goje ir apylinkėje.

rudelė Ir grali 
Koplyčia dykai

Ava.

I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir HAIDOTUVIŲ 

fKD« -VEDĖJAS
1646 Weat 46th Street
Tel. BOUIevard B888—8418 - . ■ ....................... . .

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido- 
tuvėseu. Pasaukite...

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

tpo pačiu vardu).

i

GRABORIUS
Koplyčia dykai 

1410 80. 49th C0W 
Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2109

A. MASALSKH
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevart 4139

..........

S1M0N M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAL8AHUOTOJ4 

i'itzmavlmss gbroa ir nebrkhgua
718 Weat 18th Street 

Telefonu MOftroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ino.

RIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ut (16,90 Ir aukičiatt 

liodernlkka koplyčia dykai
Ir. i»tb HL TeL CANal 817 

Cklcago, IIL



VIETINES ŽINIOS
Pašaukimas į dvasinį luo

mą. Parašė ir išleido kun. Pr.

l patarimai; 5) Vienuolio gyve- 
i minąs; 6) Įstojignas į vienuo
lyną; 7) Kunigystė.

9
Pirmadieniu •eras 10 d., J.934
-Trnrmnri—ri r ... -—

IPCDD liflTI 1 S. ir K. Raudoniai. LinksmiGERB. MOTI-!millkwtoi X„8 .„inpii lidė8tyU

varlių, kurios gyvena uiedžjuo 
se. Tuo tarpu Lietuvoje tėra 
tik devynios rūšys bendfai (į- 

Visuose skirsniuose erudiei-’ skaitant ir rupūžes), o med-' 
varlių visiškai nėra. Medvar

NORI NUSAVINTI VIE
NUOLYNO ŽEMĘ

MARIJĄ Biznieriai pasižymėjo au dova- . gas, puĮ) Co, 
nomis: grab. A. Petkus, dr. P. ,^ Chicago> IH. 1934 m.

d. iš Baltiiimre i Atkočiūnas, vaistininkai J. K« 
oties į Lietuvą iš- į serauskas ir Iz. Vaišvilaitė, 
Kazimiero Seserų J resl°ruuo vedėjos Valaitienė 
generalė virsimu-'ir KrenČienė, užeigų sav. .J. 
Marija; -sesuo M. V. Skilius ir A. Lųtkus, icę 
sesuo”M. Genovai- oreani parlor vylėjas J. Bra- 
ietuvų. Motiną Ma- įzauskas, buferiai K. Balčiu-. 
į susirinko gražus nas, B. Stonis, K. Vasiliaus- 
I. Albavičius, kun. kas, J- Paterebas, J. Rubis, V. 
pie dešimt, seserų Skirias ir kiti. Ačiū visiems už
Juozapa, laikinai dovanas ir už pasidarbavimą, 

inos Marijos parei- Komisija
Dr-jos centro raš-
Galnaitė ir M. Gu- 
iymesnės townofla-|
Kinčinienė, H. Ma-j 
' akademike E. 
itė. būsimoji aka- 
Kinčinaitė ir kitos.

Rap.

GELptKiM Varge vie
ni KITUS!

lia$ į vienuolių bei dvasinį luo- lės dieną tyli ir miega med
iną, kuriame gyvenant, anot I žiuose, o naktį visokiais bal-

greičiau sutyj^kytų savo žu
vies verslą it pramonę, če
kai labai daug žuvies perka 

Krakių šv. Kotrynos seserų ir imponuoja.,Lietuvos pui- 
Kongregacijos vienuolynas tu1 kioins žuvims tai būtų did- 
ri šiame miestelyje keletą žiausia rihka.
sklypų, kurie išnuoniuoti ke-

. |8v: Bernardo, “žmogus pado- sais, visai nepanašiais į mfl-> liems asmenims. Gauta yra 
Daugiau kaip XIX amžių įau gyvena> re<sįau suklumpa, sų varlių kurkimą, rėkia. j žinia, kad Žemės Reformos 

— Is visų gyvulių storiau- j \ aldyba rengiasi tuos visus 
šią skūrą turi bangžuvė. Kai1 vienuolyno sklypus nusavinti,

praėjo nuo to laiko, kai mūsų grelC.iau 
Išganytojas mokė didžias ml- gįau tvarkosi> 
nias Galilėjos padangėje ir tel
kė sau bendriją, rinkdamas a-
paštalus, kad jie tęstų Jo pra- laimingesne mirtimi, ^lengviau 
dėtąjį darbą. Tada Jis tarė laisvas nuo nusikaltimų
nemirštamus'žodžius: “Pjūtis, ir pagaliau įgyja'garbingesnį 
tiesa, didelė, bet darbininkų atlyginimą danguje“ ir, skati- 
muŽa. Melskite tat pjūties \ ie na Jq^U8) bad gyvendami čia, 
špatį, kad siųstų darbininkų į žemėje, ieškotų tos amžinosios t jos perkąsti.
Savo pjūtį (Mat. IX, 37-38). iaįmės ir garhės, apie kurių — Ilgą laiką buvo manyta. 
Ir nuo tos reikšmingos valan- gv Raštas sako: “Ko akis ne-į kad skorpionai (dideli, labai 

nuodingi vorai) uždėti ant

atsikelia, rūpestin- 
hnna gausiau 

palaimintas malonėmis, gyve-

» Išvažiuodamas iš Klaipė
dos, d r. S t raka pažadėjo atei
nančių avsarą atvykti vasaro
ti į Lietuvos pajūrį.

kuriose vietose jos skūra sie-
na didesnėje ramybėje, mirštą) kia uolakties (t. y. rankos iki 

alkūnės)' ilgumo, o kitose vie
tose tik po colį storumo. Iš 
keturkojų gyvulių, storiausią

juos dabartiniems nuoiuinin- i 
kams nuosavybėn. Tarp. Ap.; 
Sosto ir Lietuvos Vyriausy
bės yra sudarytas Konkordą 
tas, kurs normuoja santykius

Giedro. — Brangūs skaity
tojai. Daug kartų skaitėt apie 
Oak Foįręst, III., prieglaudoj 
vargšus, mieste bedarbius, li
gonius ir senolius. Kokia jų 
kritiška padėtis!
, O ateis šalta žiema, dar dau 
giau vąrgo ir badas bus?

“Nuo bado, ligų ir mirties, 
gelbėk muš Viešpatie”. Taip 
šaukia visi nelaimingi vargšai, 
beturčiai, bejėgiai, bet mažai

idos, per istisus šimtmečius, Į regėjo, nei ausis negirdėjo, nei 
mūsų Išganytojas taip pat at- į žmogaus 6inJį uitojo, ką Die-

• ff j • 1 • T*siliepė ir šiandien atsiliepia į 
pamaldžias sielas, kad inelstų-

vas prirengė tierąs, kurie Jį 
įmyli” (I Kor. II, 9), ir pasi-

skūrą turi indiškas noseragis. | tarp Bažnyčios ir valstybės. 
Liūtų ir tigrų’dantys negali Valstybė, norėdama savo rei

kalams nusavinti bažnyčių ar 
vienuolynų žemes, privalo tar
tis su Ap. Sostu. Ar toks 
susitarimas yra buvęs, jei šie 
sklypai norima nusavinti,degančių anglių patys savo* 

nuodais nusižudo. Bet tai ne
tiesa. Skorpiono nuodai jam

si ir maldautų pjūties Vieš-. aukoję Dievui tarnauja, trifls- j pačiam nekenkia. Net susipio 
patį, kad siųstų darbininkų į (;amį kitų sielų išganymui irj-vę du skorpionai savo nuo- 
Savo pjūtį ’. Nuo Išganytojo Į vykdydami Kristaus viešpata- dais negali kits kitam užduo

ti mirtino smūgio. Kova bai- įbuvimo čia, žemėje, dienų, pjū- vimQ $ia> žemėje 
tis visada buvo didelė, tačiau,). Gerb. autoriausĮSUMANUMU

— Labd. Są-gos 3 
dyba pasižymi dar- 
sumanumu. Praeitą 
, neįvykus dėl lie-l
) piknikui, sumanė' kas jų balso klauso, 

per radijo ir su-) O jie būdaiiii sveiki buvo
imą vakarą vietinių 
ūdai.
ngėjams, dalyviams, 
už tokį gailestingu- 
Kad ne lietus, tai 

įvetainę būt netilpę. 
/• tokių ;pąęengimų, 
Aėnam vargšui var-

geri, kaip ir kiti.
Dirbo šalies gerovei, kol ne

teko jėgų, nei turto.
Dabar jų akys atkreiptos i

mielaširdinguš.
Brangūs broliai ir sesutės,

lietuviai. Per susirinkimus, 
draugijose, ldūbuose, poky-

nušluostys. Jie melsĮliuose pakelkite Vargšų nžuo-
TA • •• _> • • j 1 I '•. j ■. • • •Dievo visiemš ge 

sveikatos ir gausių

takas, 1417 S. 49 Ct.,

LIETUVOS ŽUVIMS 
ČEKOSLOVAKIJOJ 'PUIKI 

RINKA

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c.
Novena Neperstojančios Pa

gal bos ...., ......,.... . 10c
Novena prie Sv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaidą 
galima gauti

“DRAUGAS“ PUB. CO., 
2334 So. Gakley Avė., 

Chicago, III.

VYRAI
veikalas gias sudraskymu silpnesniojo. Į dabar atvykusiais pasi-

darbininkų maža. Net mūši} kaip tik į laiką parašytas Iri — J. A. Valstybėse išviso tarti telegramų agentūrų di- 
yra 900,000 įvairių organiza- 
cijų. ! - . , .

— Yra išrasta tam tikra po 
perą, kuri nečeža ir netreška.

vo mūsų išeivijai, įšleisdamas Ji vartojama radijo broadkes-Į kėlė mintį, kad lietuvių ir 
šį' brangintiną veikalėlį į ka i tinimo kambary. Mat broadke-. kų tautos gali puikiai verstis

pačių, gyvenamais laikais, pra 
ėjus devyniolikai amžių, trūk
sta tų darbininkų krikščiony
bės plėtimui. Yra šalių, kur 
milijonai žmonių nieko nežino 
apie Išganytoją ir nėra girdė
ję Jo vietininkų pamokymų. Ir

jautos klausimą. Bendrai visi kurię tęstų pradėtąjį ir nepa-
suruoškite ką jiors vargšams 
Welpti. ' •A'1*
\ Dešimtame įsakyme V. Die
vas pareiškė: “Mylėsiu Vieš
patį Dievą ’iš visos širdies, o 
artimą savo kaipo pats save”. 
O, kad tai visi pildytų. Dide
lė būtų vargšams pagalba.4

Jau 9 metai esu ligos sus
paudime. Kenčiu vargą. Daugjaunesnysis sūnūs, . .. .. . tunu patyrimo ir pasveikčiau,siomis dienomis-, , . . ...bet neturiu lesų. ’ k

IU - ŽINELĖS•e f »
--- M*- *.

žinomų, biznierių .T. 
;>čių, 70.'i Arle-

i į. St. Bede keflegi-
111., tęsti aukStesnį 

leriaisios kloties.

inkas Juozas Zabiel- 
So. Campbell Avė., 
metais baigęs Illinois 
)tą neseniai nusipir- 
iu centre, Town of 
šiol vadinamą Jigie- 

įacy, 4559 So. Camp- 
Dabar Si vaistinė va« 

Zabella Pbarmaey. 
timo.

Dėlto, prašau lietuvių nea
pleist visų vargšų ir manęs li
gonio, suteikiant nors kokią 

i pagalbą. J. Lapinskas. 1417 S. 
49th Ct., Cicero, Dl.

8KUPAS JURGIS 
6IU8. Labiau ir 

labiau anga pasitikėjimas šino 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tieciu. Nebetoli gal ir tie lai 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

ARKIVYSI
matuleVr

Išleistas. Tokio dvasinio pa
šaukimo vadovėlio seniai pą 
geidauta. Gerb. kun. Pr. J. 
Vaitukaitis kilniai pasitarna

talikų pasaulį. Pati knygą su-
iš visų pą^aulio kraštų ateina maniai ir erudicingai parašy 
maldavimai siųsti daugiau ku- ta, vaizdžiai iliustruota atitin- 
nigų, daugiau vienuolių (vyrų Ramais paveikslais. Tas dvasi- 
ir moterų), kad dirbtų didelė-, šuas kūrinėly? yra lobingas į- 
ję Viešpaties pjūtyje sielų iš- jėiįg į lietuvių išeivijos dva-

> > - sišką literatūrą.
Bet, kur gi yra tie darbini

nkai? kur gi yra tie apaštalai, 8tudlė, tūrititfeji'pašaukimą Į

stinimo kambary turi būti kuo 
didžiausia tyla.

— Ne vien išmiršta žmonių 
giminės, išgaišta gyvulių gi
minės, bet išnyksta ir auga
lai. Dar prieš 400 metų buvę 
dažnai užtinkami augalai šia-

Aukščiausias ant žemės 
kamuolio vandenkritis ypa

rektoriais dalyvavo ir Lietu
vos bičiulis, čekų žurnalistas 
dr. Straka< i

Per pasikalbėjimus jis iš-

Štai yra apeclalls prarfeftini 
bus įdomus kiekvienam vyt 
pasiekė “viduramži” Ir Jau< 
Ungumą. tam tikro gaiVina 
NIRO.' Kad sutelkti galimu 
tančlams, kurie dėl kokios i 
iostles atidėlioja užsisakyti

mainų prekyba, ’■ tik reikia,
kad Lietuva kiek galėdama j
',! i i - «

dyasinį luomą, negali be šio 
baigtąjį darbą, kurį Išganyto- religiško vadovėlio apsieiti, ir J1m pradij. ir » Savo būtUi turi jį įsigyti •

’z’ Kun.^ (Samata) mog. Antrus aukštumu yra ,
Kalifornijoj. Jo vanduo krin-

MARGUMYNAI ,‘a.iS ]>436 f1? ^kStu™os-l
■ ' [Niagara vandenkritis yra ae-|

ynioliktas iš aukščiausių. Jo,

apaštalaujančių kunigų, kurie 
atnašautų šv. Mišių auką> ir 
kurie skelbtų įkvėptąjį Dievo 
Žodį. Reikia turėti pasiauko
jusių vienuolių (vyrų ir mote
rų), kurie sų maldomis ir pa- ',

— ŽmogauA širdis be per-. , . . , .., J- v J a,, a- ,- vanduo krinta iš 164 pėdų au- ... ... , „ - .traukos dirbdama atlieka ui-<,„2
siauk&viinais ateitų į talką — delį-darbą. Dieną ir naktį va- umos- 

rinėdama kraują po žmogausį Viešpaties pjūtį.
T)ėl to, rašant šią kilnią kny kūną sunaudoja tiek jėfcos, ku

gą, gerb. kun. Pr. J. Vaitukai-1 rios Užtektų iškelti kibirą va- 
tis’troško “paskatinti į kuni-1 ndens vieną kilbmetrą aukš-
gų luomą tuos. jaunikaičius, 
kurių širdys ir dvasia trokš
ta eiti Išganytojų pėdomis, mo 
kyti visAs tautas ir šviesti 
žmones, ‘ ‘ k rikštydajų? jwos 
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios vardu ir mokydami 
juos laikyti, ką tik (Išgany
tojas jra) įsakęs”' (Mat. 
XXVIII,' 19-2Q), kad ištesėtų 
tanję pašaukime iki pabaigai 
ir taptų tuo, kuo Dievas nori,

ATYDA!.* •
kuria 

vyrui, kuria 
relka- 

TO- 
tūka- 

nora prl«-

Nuža-tone
tiesiog nuo dlstrlbutorltj 
jaus preskrfpcija dabar 
visose valstlnyčlose. VI 
už mėnesio treatment* ■ 
vlml gaukite buteli Šiai 
raut,totas. t ‘ i '/

6| Gydyto- 
parduodama 

Vienas Dolęris 
būkite a»- 

— »a-

žinomas biznierius 
vičius per daugelį me- 
ięs Brigbton Parke, 
ntąs mėnuo, kai gy- 
irųnette Park koloni-

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo, kad jje būtą, ir darbuotųsi 
gyvenimas. Jį ąųžinosime iš Viešpaties pjūtyje, teikdami
neseniai išėjusios knygos: '
“ARKIVYSKUPAS JDRGI8 

MATULEVIČIUS“
Knyga parašyta ne vieno

ioj rezidencijoj. Sno- žmogaus, bet daugelio mūsų
daro biznį po visą 
nes pristato bnČer- >

lerius. . -

AI PASIDARBAVO 
1UGO” PIKNIKE

V. Šemetulskis 
Rabačiauskas, 

tbrknskas prw» sūrių, 
ienė prie užkandžio, 
cream Akademijos Rė 
unamečių skyriaus na- 
vadovyste A. Vaišvi- 
imagiai dirbo: Z. Šė
lutė, M. Petraitytė, J.
skaitė, B. PeČiulaitė,

Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė, 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

reikšmingų malonių kitų sie
lų Išganymui ir Dievo viešpa
tavimo plėtimui čia, žemėje” 
(Pusi. 5).

Gerb. kunigo Pr. J. Vaitu
kaičio naujai išleista knyga

tyn. ‘
— Ant žemės paviršiaus 

kiekvieną dieną siaučia vidu
tiniškai po 44,000 audrų.

— Prieš 40 metų Jungtinė
se Amėrikos Valstybėse iš vi
so tebuvo tik 4 automobiliai.

— Suaugusio žmogaus kūne 
yra nuo 5 iki 6 milijonų rau
donųjų kraujo kūnelių.

— Japonijoje daugiau kaip 
2 milijonai ūkininkų augina 
šilkvabalius.

— Mumijai balzamuoti se
novės Egipto klestėjimo lai
kais reikėjo daugiau kaip 2 
mėnesiu laiko.

— Brazilijoje yra vabalėlių 
kurių nugaroje yra dvi lem
putės. Jos taip stipriai švle-

— Didžiausias teatro 
ras yra buvęs 
bar Leningradas) 
da sudegė Lechman 
Gaisre žuvo 700 žmonių.

' * 1. žr

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas * 

2201 W Cermak Road 
(West 22nd St.)

< Metropolitan 8tate Bank Kame) 
- Vajandos Kasdien nuo t Iki B 

Panedėtlo. Seredoe tr Pėtnyčloa 
vakarafti < Iki 9 

Telefonai OAKal 117B
Namai: 6459 S. Rockwell St

Telefonas REPuMIc »«OO

irburge (da- 
1836 m., ka- 
ran teatras.

P. GONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosava, md- 
demtiką atudio su Hol- 
lywood Hvlesomla.

420 WEST Mrd ST. 
Englcwood BM0—

padalinta į septynis skirs-*čia, kad, laikant vabalą arti,
nius, būtent: 1) Pašaukimas; 
2) Ar aš esu pašauktas! 3) 
Skaistybė; 4) Trys evangelijų

galima skaityti laikraštį arba 
pasižiūrėti kuri valanda.

— Brazilijoje yra 150 rūšių

Grane 
5332

Co.
Avė.

Budriko Kfautnvė importuoja tįeslOg. ašdirbėjų Ita- 
lijoniškus, Rusk u s, Vokiškus ir Amerikos iŠdirbysčių 
akordijonus.
Kaiaos: 10 bosų $24.00’ 48 bosų $75.OO’100 
bosų $98.00 ik^ *350.00 Parsiduoda'leng
vais išmokėjimais? 25 lekcijos dykai.

Radios, Rakandai, Oil Bumers, .Elektrikiniai Dulkių Va 
lytųjai, Skalbyklos, Refrigeratoriai. ' • '

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705 -8187

Lietuvių Radi o Valandą Leidžiama nuolatos per 6 me
tus. ‘ ’ > ’ ’ ",
Nedaliomis iš Stoties W C F L, 970 K> nno 1 iki 2 vai. 

po piet. Lėšomis Budriko Krautuvės.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chjcagoje
HOO fb. TĄIAfAft OT. 

7iaa so. ROČKwrfi,r kt. 
T«S- REPuKic B0M-S0S1
Mes parduodam anrlln «e- 

mianBlpni kainom. Pocahon- 
taa M. R. $7.00 tonae.

Kun. A. Petrausko, M. I. 0. į

Praeities Pabjros
Atsiminimai iš 1905 — 19B 

pergyventų laikų
I dalis pūsi. 95
II dalis pusL 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimni 5c. 

“DRAUGAS“ PUB. 00., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, IU.

NAUJAI ATSIDAS*
KAUNAS TAVERN

' x ’V f » '• » * V t *"•* * t“ .*• >
3201 Lituanica Avenue

A kampu 32-ron gatvfe 
IZIDORIUS JTAUStDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “ valatyhinė’•* ii Lietuvon. 
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną”

Katrie 
dralverlu,
CRANB COAL 
Vereenee anrlla ui 
Plntgij.

INSURANCE
N0TARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS
POFTF.RLOJAM ir PBKTCOJAM

Atliekame rimta namų dahlnfmo 
darbus. Darbas plaus Ir ultlkria- 
tae. 1994 pepleros rolė — M. 

JO8EPH
įaoa a. aath Am 

Tel. Lafarrtle

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bisnia

2608 WEST 47th STREET Tai. LAFayette 1083
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