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METAI-VOL XIX

IR KLAIPĖDA
POPIEŽIAUS ATSTOVAS EUKARISTINIAM KONGRESE

SIS REIKALAVIMAS PASTATYTAS 
ANGLIJAI ŽENEVOJE

LIETUVA PASIRENGUS ENERGINGAI 
GINTI KLAIPĖDĄ

Apie tai paskelbtas oficialus 
Lietuvos pareiškimas

ŽENEVA, rūgs. 26. — Prieš pusantros savaitės Angli
jos užsieniu reikalų sekretorius Sir Samuel Hoare T. Są
jungos suvažiavime pasakė didžiai reikšmingų prakalbų. .lis 
pareiškė, kad Anglija griežtai nusistačius už taikų visam 
pasauly ir laikosi tik vienos krypties — visų valstybių ko- 
lektvvio veikimo prieš bilę kurią agresyvę valstybę. Jis 
pažymėjo, kad T. Sąjungos statutas turi būt vykdomas ir 
pildomas. Sekretorius Hoare taip kalbėjo Italijos adresu.
Prancūzija stebėjosi tuo Anglijos griežtumu ir reikalavo, 
kad Anglija paaiškintų, ar ji iš tikrųjų taip mintija, kaip 
sekretorius lfoare kalba. Anglija atsakė teigiamai. Visos 
valstybės tam pritarė.

Lietuva tuo pasinaudodama, dabar per savo užsienio 
sekretorių S. Lozoraitį Ženevoje pastatė reikalavimų, kad 
Anglija tų pat pasisakytų ir Klaipėdos klausimu. Min. Tx>- 
zoraitis sukvietė pasitarimai) Anglijos atstovų Edeną, Pran- 
eūzijos premjerą Lavalį ir Italijos atstovų Aloisi ir pasta- į 
tė reikalavimą: Kad jei Lietuva duoda užtikrinimų, kad 
sekmadienį Klaipėdos krašto rinkimai bus atlikti teisingai, 
tai Anglija. Prancūzija ir Italija privalo padaryti Berlynui 
savo kolektvvį demaršą — įspėti Vokietijų, kad ji nieku
bildu nepultų Klaipėdos krašto. si Estijoj, Latvijoj ir Lietu-

T šį min. Lozoraičio reikalavimų Lavalis ir įAloisi at- Voj. Paskutiniu laiku mokv-
sakė teigiamai. OĮ Anglijos atstovas Edenas užsimąstė ir klose imta studijuoti anglų
ėmė abejoti. Imta kalbėtis ir pagaliau nutarta, kad visos kalba, kaipo svarbiausioji už-
trys didžiosios valstybės paskiau padarys nuosprendį ko-
lektyvio demaršo klausimu ir apie tai praneš min isterini 
Lozoraičiui.

Tuo keliu išbandomas Anglijos skelbiamas nusistaty
mas. Jei Anglija griežtai

Dramatiškas vaizdas Cleveland, O. Maldininkai susimeta bučiuoti rankų Po
piežiaus atstovui Eukaristiiiiam kongrese — Jo Emin. kardinolui Hayes, po iškil

APIE 200,000 MALDININKŲ GIRDĖJO 
POPIEŽIŲ KALBANT

VISI PELNĖ ŠVENTOJO TĖVO 
PALAIMINIMĄ

CLElVELAND, ()., rūgs. nionis. Procesijai buvo sureng 
26. — Daugiau kaip 150,000 ta gyvoji monstrancija iš 20,- 
maldininkų susirinko pereitų 000 maldininkų.
vidunaktį išklausyti iškilmių- Tačiau minių suplūdimas 
gų pontifikalių Mišių stadijų- prasidėjo pasibaigus proeesi- 
me. Prie kitų 20 altorių ku-, jai, kad girdėjus per radi- 
nigai laikė Mišias ir apie 50 jų ir pelnius Šventojo Tė- 
kunigų dalijo šv. Komunijų, vo palaiminimų, skiriamų kon

Šiandien rytų buvo mote- i greso dalyviams. Pilnutėlis 
rims Mišios taip pat sta-' stadijumas buvo žmonių, o 
dijume. Dešimtys tūkstančių tikra jūra aplinkui stadiju- 
Eukaristinio kongreso maldi- mų.
ninku dalyvavo šiose pamal-į Policijos viršininkas apskai
dose. 1 čiuoja, kad buvo apie 200,000I 1Šiandien popiet įvyko įspū- žmonių. Clevelandas dar ne- 
d i liga Eukar. Kongreso pro- buvo turėjęs tokio milžiniško 
cesija, dalyvaujant minių mi-, žmonių suplūdimo.

mingų pontifikalinių Mišių trečiadienį. (Acme Photo.)

sienių kalba. Vokietija bando 
sulaikyti tų asimiliacijos pro
cesų ir atgaivinti savo puolaiL'- 
tj prestižų Pabaltijy,

VYSKUPAS P* BŪČYS 
TELŠIUOSE

Jo Eksc. vyskupas Petras 
Būčvs, M.T.C., pakviestas Tel 

, <-ių dvasinės seminarijos dva-
o taip. , „ _ . .. . .šios vadu. Iš Šiluvos atlaidų

pasisako uz Etiopijos ir kitų pat gaivinti savo “Drang Na-! ganvto;as vyks j Telšius, 
mažesniųjų valstybių saugumų, ji turi pasisakyti ir u2jcb Osten” (veržtis rytų link)!
Klaipėdos saugumų.

KALNAS, rūgs. 26. — Lie
tuva šiandien gyvena vienų 
opiausiųjų savo istorijoj si
tuacijų. Tas liečia užsienio 
santykius ir vidaus tvarkų. 
II misterių pirmininkas .1. Tū
belis pareiškia, kad Lietuva 
ir toliau drųsiai ir energin-

šūkį.
“Latvija ir Estija daug su- 

vokieeių nauju
mes turime suverenes teises 
Klaipėdos krašte, kurį mums sidomėjusios 
pripažino ambasadorių tarv- nusistatymu. Lietuva tiki, kad 
ba ir tai patvirtino pati Vo- trijų Pabaltijo valstybių atei- 
kietijos vyriausybė, pasirašius tis riša jas krūvon. Klaipėdos 
sutartį su mumis. Ta sutar- statutas, kur} pasirašusios 
timi yra nustatytos Klaipė- Anglija, Prancūzija, Italija, 
dos kraštui sienos. Mes taip Japonija ir Lietuva, yra mū- 
pat reikalaujame, kad Klaipė sų naujasis testamentas ir

gai priesmsis \ okietijos spau kra*to reziaentai ateityje j mes jaučiamės, kad mes pildo' 
dimui. Reiškia vilties, kad po 
įvvkusiu rinkimų šį sekmadie- , .' • _ 11 , kaipo ištikimi lietuviai pilie-
nį Klaipėdos krašte sųlvgos 
nukryps geresniojon pusėn.

“Lietuvos vyriausybė spr-
endžia, kad Klaipėdos krašto 
dauguma gyventojų savo kil
me yra lietuviai. Todėl pasi-i 
reiškusieji tarp Klaipėdos kr

IŠNYKUS VILTIS ĮSIGYTI 
AIRPORTĄ

Skelbiama, kad krašto vy-

JAPONAI PLEČIA SAVO 
VEIKLĄ KINIJOJE

TOKIJO, rūgs. 26. — Ja
ponų kariuomenės žiemių Ki
nijoje vadas gen. maj. IT. Ta
da paskelbė, kad jo vadovau
jama kariuomenė imsis tvar
kyti tų Kinijos dali.

Kariuomenė užims dar di
desnius Kinijos plotus ir ’š- 
naikins kiniečių tarpe visus 
tuos elementus, kurie yra pr- j 
iešingi Mandžiuko valstybei

riausybė uždaro duris fon-i’> japonų veiklai. Patvarkys 
dams, kurių tikėtasi gauti i finansus ir jų kontrolę atims 
naujam Chicagos airportui e- j iš Nankingo vvriausyliės, kad

IKI GRUODŽIO 4 D. UŽDRAUSTA 
PRADĖTI KARO ŽYGIUS

Tas liečia ne tik Italiją, bet ir 
Etiopiją

žere ir ežero pakraščių 
, dailinimui.”

pasirodytų me šios sutarties sąlygas. Jei į 
Vokietija mintija kitaip, mes 
sutinkame, kad ji tuos savo 
nusiskundimus paduotų sprę-

ciai.
“Mes sutinkame ir toliau 

respektuoti Klaipėdos krašto 
autonomijų. Mes žinome, kad tribunolui.
per 500 metų vokiečių domi
navimo ton Lietuvos dalin j-

pa-

•Giįžęs iš AYasliingtono Dun 
baili, kurs yra WPA admini
stratorium Illinoise, pranešė, 
kad naujas airportas yra din

sti T. Sąjungai, arba TTaagos gęs. Tačiau dar turima vii

“Šiandien mūsų vidaus eko 
nominė situacija yra sunki.

ašto ir Kauno vvriausvbės I n?ta special\ kultura» kltonisįTeko pastebėti, kad užsienių
ki nanročiai ir kitoniška roli-■ . • v y i * x* 4* r i rastis fę&liiuybės pakeisti d&«nesusipratimai yra šeimos rei P P Kitoniška ren , agentai bando suklrSlntl „»„.), , K _

kalas,” sako ministeris pir gija, skirtinga nuo mūsų. Bet 
mes nepakęsime akcijos vokie- 

|čių mažumos, kuri per ilgus 
“Lietuva neturi ginčų su metus mėgina terorizuoti gv- 

Vokietija, bet Vokietija pati ventojus, kari juos patraukus

mininkas.

tai sukėlė. Ji paskelbė mums 
ekonominį boikotą ir blokuo
ja mūsų prekybą. Ji veda pr
ieš Lietuvą smurto kampani
ją per spaudą ir per radiją ir

į vokišką kryptį.
“Lietuva įsitikinusi, kad

Klaipėdos autonomijos klau
simas nėra šiandieninio vokie
čių išjudimo prieš Lietuvą tik

nuolat žodžiu grasina mums. roji priežastis. Paskutiniais
“Mūsų vyriausybė pagei- 

lauja turėti gražiuosius san-
metais vokiečių įtaka ir kul
tūra smarkiai puola Pabalti-

tuo būdu gelbėjus kiniečių ' 
masėms, kurios šiandien vėl-! 
ka skurdą. Išnaikins taip pat 
kiniečių sovietinimą.

Kalbama, kad japonų tik
slas yra ir toliau skaldyti Ki 
niją, kad suskaldytas dali??

LAKŪNAS VAITKUS VYK- , * - T
CT1 I fninntllLI Sąjungos taryba šiandien vien
u, A LUNUUNAN balsiai nusprendė, kad iki

______ gruodžio m. 4 d. nei Italija,
DUBLINAS, rūgs. 26. — nei Etiopija negali pradėti

Su airių kariuomenės troku iok'U karo veiksmų, 
iš Ballinrobe atvyko čia trans Tarybos išrinkta komisija 
atlantinis lakūnas F. Vait- ■ ’k’ 'a’ko aptars visą Riau
kus. Su troku atvežtos ir joj8’m^ ’r paskelbs savo nuo- 
lėktuvo Lituanica IT dalys. sprendį rekomenduodama, kas

-r- ... , . y. j. turi būt daroma toliau.Vaitkus planuoja šiandien
vakare išvykti į Londoną. ! Kuri pusė nepaklausys 

--------------------I šiandieninio tarvlxis sprendi-

LEGIJONAS PUOLA BOL-
ba panaudos bausmes, kokios 
numatytos Sąjungos nuosta
tais.

ŠEVIKUS IR NACIUS

ties gauti fondų kitiems pro- lengviau pavergus ir pasisa- 
jektams. vinus.

— sprendimui ateityje, gali NAUJAS TRIUKŠMAS 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ

ST. LOUTS, Mo., rūgs. 26.1 
— Amerikos legijono suva
žiavimas padarė rezoliucijas, 
kuriomis atakuoja bolševikui 
ir nacius. Reikalauja, kad kr
ašto vyriausybė atšauktų sov.
Rusijai pripažinimą.

Be to, suvažiavimas reika- .... . . . . •, . . , v , . , , .sukviesti rytoj į svarbius pa-lauja, kad is šelpiamų bedar-1 ___
bių sąrašų būtų išimti visi' 
svetimšaliai ir deportuoti.

VOKIEČIAI SU LENKAIS 
TARIAS PRIEŠ SOVIETUS

BERLYNAS, rūgs. 26. — 
Vokietijos, Lenkijos ir Ven
grijos diplomatai Varšuvoje

įsitarimus. Vokiečiai ir lenkai 
patyrę, kad sov. Rusija susi
artina su Rumunija.

sų krašto valstiečius prieš vy 
riausvbę. Lietuva abejoja, 
kad šiandieniniai Vokietijos 
grasinimai turėtų rimtą pag
rindą. Esame pasirengę pasi
priešinti visiems puolimams. 
Mūsų santykiai su Rusija yra 
geri pasirašius su ja sutartį.

“Kas link mūsų nesusipra
timų su Lenkija, mes tvirti
name, kad neišsižadame savo 
teisės prie Vilniaus. Ir jei

bartinę situaciją. Viena dide 
lė įtakinga lenkų grupė stato 
kliūčių Lietuvos normalių san 
tykių su Lenkija atstatymui. 
Ta grupė samprotauja, kad

AVASTTTNGTON, rūgs. 26. 
— Prez. Rooseveltas tomis 
dienomis pasiuntė tūkstan
čius laiškų viso krašto visų

nėra užtikrintas Europoje ma tikėjimų dvasininkams ragin- 
žesnioms tautoms gyvavi- damas juos, kad jie “gelbė

tų, nurodytų ir partartų,” 
kaip geriau ir tinkamiau bū
tų vesti krašto reikalus.

Prezidento priešai šaukia,
APYLTN- kad tai nauja propaganda, 

susijusi su politika. Kai kū

mas. M

ORAS

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
LIETUVI

Ibi plėšikai vokar 
volveriais įsiveržė į 
3448 So. Union avė.

• šeimininkę, o kada 
Stanley Lesčinskis, 
amž.
ti, jį nušovė ir paspruko.

NUNUODIJO DĖDĘ IR 
TETĄ

tykius su Vokietija. Bet Vo- jo valstybėse. Vokiečių mažu- (Lenkija ryškiai sutiks Vii-

CTTTCAOO TR 
KĖS. — Numatomas pragie.

kietija privalo pripažinti, kad mos palaipsniui asimiliuoja- niaus klausimą palikti atviru drėjimas; daug vėsiau.

su re- 
namųs, 
Surišo 
vvras,

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 26. 
— Amerikos legijono koman- 

rie dvasininkai ir gi peikia šį dieriu išrinktas Rav Murphv 
prezidento žygį. iš Ida Grove, Ia.

LOS ANGELES, Cal., rug
sėjo 26. — Long Beach kole
gijos studentas Leroy Drake, 

65 m. |19 m. amž., policijai išpažino, 
neturėjo noro pasiduo-1 kad jis nunuodijo savo dėdę 

II. Steinbuer, 60 m. amž., ir 
jo žmoną, 50 m. amž., ir jų 
lavonus su automobiliu įver
tė jūron.
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L DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKAI RYTŲ APEIGŲ

vajų pradėti. Konstitucija bus ir kiti paruo- į 
šituiii, ji darbai bus atlikti. Nariai darbuoja
si, lankosi jias draugus, pažįstamus, ieško 
kandidutų į draugijų. Agituoja, kur tik pro
ga pasitaiko. Ateina sekantis susirinkimas, 
o draugijos valdyba susirinkime pasirodo su 
tuščiomis rankomis, be konstitucijos. Tada 
valdyba iš narių išgirsta tų, kų girdi iš vi
suomenės antro skridimo rengėjai. Valdyba, 
vienok, neprisipažįsta prie kaltės, o atsiker-1

Kun. Dauiel A. Lord, 3. J.

Dievas ir Depresija
KUM. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

ų SAKO LIETUVOS 
OIPLOMATAI

Mums visada rūpi ir įdomu 
Vertė A. P. Šaudys žinoti, kų žymūs Lietuvos val-

Dar k&rtę. suvienyti /.monėnis paduotas patarimas, sL>bės vyrai ir diplomatai ma
Per paskutiniuosius dvejus “Ką tai žmogui padės jai ir 1,0 ar sako įvairiais kiausi- 

metus, divorsas labai žymiai visų pasaulį laimės jei prašu
sumažėjo. Galimas dalykas, dys savo nemirtingų sielų, atta taip, kaip “Naujienos”, būtent: “Jūsų . ........ . .... .. .... - kad žmonės neišgali, neturi rodė visai kvailas pasakymas,priekaištai yra gryna netiesa. Mes pasitikė- t „ ... . / .

jonie tuo, kų “Naujienų” spaustuvės darbi- 
. . , no, Nevada arba į Meksikuįlinkas mums sake . . ,

..... .... .. ,, Vargas ir skurdasAr neaišku, kad “Naujienos savo pu

lėšų važiuoti Paryžiun, į Re- nes jie jau ir taip pardavinė
jo savo sielas, ir gauta jos

aiškinimu save ir ALTASS pastato į juokingų 
| ir keblių padėlį. Juk ir paprasčiausias žmo-

Neseniai pasirodė knyga tokiu antgal- 
viu: The Catholic Eastern Churches. Plačiai 
ir įdomiai išdėstoma apie katalikus rytų a- 
lieigų. ••ULietuviams katalikams nėra naujiena iš
girsti apie tai, kad esama kitokių katalikų, 
negu mes. Kitų tautų katalikams tas gali 
būti tikra naujiena. Jiems gali būt keista 
ir neįtikėtina, kad gali rastis kitokių, negu 
lotynų apeigomis katalikų. O tokių yra nuo 
labai senų laikų.

Minėtoje knygoje nurodoma, kad rytų 
apeigų katalikų yra 8,000,000. Jų yra keletas 
šakų. Jų mišios nėra tokios pat, kaip kata
likų lotynų aĮieigų, jų kanoniškos teisės yra 
skirtingos, jų papročiai skirtingi. Jų krikš
tas atliekamas kūdikio vandenin merkimu, 
padrūtinimo sakramentų kunigas suteikia 
tuoj po krikšto, komunija teikiama pavi
dalais duonos ir vyno. liet jų sakramentai 
yra tokie patys, kaip ir lotynų apeigų ka
talikų ir mūsų Šv. Tėvas yra jų Bažnyčios 
galva. , '

Rytų apeigų katalikai dalyvauja tarp
tautiniuose Eucharistiniuose kongresuose.

Rytų apeigų katalikai lietuviams ypaė 
paaiškėjo po to, kai nnuų tautietis buvusis 
Tėvų Marijonų Kongregacijos viršininkas 
kun. P. Būč.ys Šv. Tėvo paskyrimu tapo ry
lų apeigų vyskupu.

NAUJIENŲ OPUMAS IR JŲ TIESA

liepus mėnuo laikė sukaustęs 
visos lietuvių tautos dvasių: 
pirmųjų mėnesio pusę mums 
nerimų kėlė didis lūkesys, o 

; antrųjų pusę — išgyvenom 
sunkių tragedijų ir pradėjom 
didžiuotis tų dviejų vyrų He
rojiškumu.

Tų drųsuolių arčiau nepaži-niais. Kiekvienas svarbesnis 
įvykis kelia tam tikrų rūpės- nom- nežinojom jų praeities ir 
etų ar įspūdžių. Kai prieš du k'lrml darb«- Bet vlsi lenkC'"‘ 
metus du drųsūs amerikiečiai »av° »alvas P1*'8 Juos' Nesu- 
Darius ir Girėnas su savo lė- nlal |MJU61 18 al»ndos didelė

patybes Ameriko 
rias mes visados

.... - VO JUOSe. Senasis uiasiuiias. aire oaiv rutinų u ogjvavc J.uar • * .gelis žino tų, kad reikia tartis ne su puones ..... . .. . .. .. .. ., . . . . . . . . . Ju jM>rskris nėr vandenvna ir gyvenimų ir padeda geriau‘ ištikimoji kovų išsilaikymo ne , buvo tai labai keistas pa- , p i '»«uen>nų ir 7 . .mechanikais, o piiouės vedėju. Didesnėj įmo
nėj didesių orderį duodant neužtenka susi
derėti žodžiu, o pasidaroma kontraktas. Or
laivio prirengimas kelionei per Atlantu yra 
toks didelis ir svarbus orderis, kad be aiš
kaus kontrakto padarymo negalima kviesti 
visuomenės į išleistuves. O antro skridimo 
rengėjai pasirodė tokie žiopliai, kad “pasi
tikėjo tuo, kų jiems sakė mechanikai”.

Todėl “Naujienų” taikytų “Draugui” 
pamokslėlį grųžiname “Naujienoms”.

dvasia ir savitarpinė užuojau- tarimas šiai kartai, kuri va
ta, kuri jungė ir rišo senuo- žinėjosi brangiausiuos lemozi-
sius pijomenus vyrus ir žmo
nas vienam sųryšy, dabar su
jungė ir surišo moderninius 
vargų suspaustus vyrus ir mo
teris, kovoti prieš savo prie
šus.

nuošė, aukštakainiuose trau
kiniuose ir “de luxe” lėktų 
vuose.

Kristus buvo teisingas

Kristaus principai buvo pla

šė vyrai ir moterys kartais ir 
pasipeša. Bet, užėjus vargui 
ir badui, berods, stoja petis 
į petį, ir tvirtai kovoja tuos 

Amerikos Legionas, savo laikomame su- Prie8us> kurie grasina sugriau

LEGIONAS PRIEŠ “IZMUS

važiavime St. Louise, priėmė griežtas rezo
liucijas prieš visokius •“izinus” — komuniz
mų, fašizmų, nacizmų ir kitokius veikimus 
ir apsireiškimus, kurie yra “un - American”.

Kad komunizmas, fašizmas ir nacizmas 
yra “un - American”, tai galima sutikti. 
Bet kokie kiti judėjimai ir apsireiškimai Le
gionui yra “un - American”, tai neaišku. 
Gal NRA ir tam panašūs? O gal graftas, ra- 
eketas, lioodlumizmas?

SUSILIEJO DU LAIKRAŠČIAI

Du katalikiški savaitraščiai, anglų kalba 
ėjusieji Milvvaukee, Wis. susiliejo. Vardai tų

Turtinguose, geruose laikuo užmiršti. Mašinukės išta

ti jų namus ir džiaugsmų.
Dalykai, kurie ištikrųjų 

skaitosi

Mes, kurie sprendėme žmo
gų arba jo pasisekimų pagali 
jo finansiško arba paveldėto 
ir pasiekto stovio, staiga su
pratome, kad pasisekimas ir 
gyvenimo pozicija gali būti 
visai prasti ir nepagrįsti gy
venimo principai. Viena tuš
čio marketo diena gali panai-

ksėjo aliejaus niarketo iškili 
mo juosteles, orkestrai savo 
“žiazu”, barbariška muzika 
kurtino pasilinksmintųjų au
sis, galingieji automobilių mo
torai atydžiai klausė gražio
sios apsiautos ko jutęs paspau
dimo. Pirkėjų bei pardavėjų

pasieks Lietuvų? 1933 metais suprasti jų žygio reikšmę, lai
_________________________ visa nušviečia daugybė doku-
vo stumia tikėjimo, vilties ir mentų, laiškų, išrašai iš kitų 
nusižeminimo būdu. Kaip tai tautų spaudos ir aukštų asme- 
tikėjinio būdu? Gal ir egzis- nų nuomonės. Knygos a 
tuoja kitas pasaulis po mūs rius labai gerai darė, kad 
šito nepatenkinančio pasaulio, norėjo kalbėti tiktai savo va- 
Gal ir yra Dievas, kurio įsa- rdu, bet savo išvadas ir suse- 
kynius nevalia paniekinti, Jo ktus faktus paįvairino auto- 
esmę ignoruot. Ar tas pats riteringais dokumentais ir ki- 
Dievas, Kuris tvanu, ugnimi tų asmenų pareiškimais. Tas 
ii maru nubaudė kietasprand-1 ypatingai padidina knygos vė
žius, maištingus žmones, taip-! rtę.
gi daleido šiai katostrofai į- Lietuvos užsienių reikalų 
vykti, kuri pasaulį paklupdi- į niinisteris S. Lozoraitis laba’ 
n0‘ | aukštai įvertino šių knygų ir

>ine-♦

Prikrovėme turtų baisiau- 
šauksmai kilo virš Tojo bal- sias galybes, pastatėme tokius 
so, Kuris tik tekalba kausan- universitetus, kuriuos dar is- 
čiai, atsivėrusiai širdžiai. torija nepažinojo nėnematė, su 

Neužmirškime, kad dar bu- tvarkėme biznį proporcionali- 
vo milijonai žmonių, kurie Jį šku pasekiiiinguinu, prisipil- 
įnylėjo ir gyveno pagal Jo pri dėme patogumais, knygomis iŠ 
ncipų. Bet, net ir šiame at visų pusių. Viskas staiga žu
vėjuje, ar šie ištikimieji kar- vo. Ar tai neparodo, kad že- 
tais ir Juomi neabejojo? Tu- mė nėra mūsų nuolatinė bu- 
rėdami rankoje auksų, malonė 1 veinė ? Kad Kristus neklydo,

kinti pinigus ir gyvenimo po- atrodė truputį miglota, neai- kada išsitarė, kad dangus ir 
zicijų. Liglaikinis vienos išdi- ški. Malda sunkiai turėjo pa- žemė pirmiau praeis, o Jo žo-

. ..' ’L. . ’ .. . * rbystės nuopuolis gali užgro-įdirbėti idant patraukti paske- džįai nepraeis!laikraščių buvo The Catholic Citizen ir The . . .. . ...... . i - s- I

Ypatingas yra “Naujienų” opumas ir 
ypatinga jų tiesa.

“Naujienos” vėl įsižeidė, kai “Draugas” 
priminė, kad antrųjį skridimų inono{>olizavo 
vienos srovės žmonės. Tai, girdi, gryna ne
tiesa.

Sakysime, jei “Naujienos” ar kitas kas 
pasakytų, kad Dariaus - Girėno paminklo 
statymų buvo monopolizavę vienos srovės 
žmonės — katalikai, tai kas iš katalikų įsi
žeistų tokiu pasakymu? Jei kas iš katalikų 
į tų “priekaištų” atsilieptų, tai pasakytų: 
“Katalikai monopolizavo, bet savo darbų, at
liko ir atliko taip, kaip pridera atlikinėti 
visuomeniškus darbus. Dirbo su visuomenės 
pritarimu, visi komiteto darbai buvo atviri 
visuomenės kontrolei ir inspekcijai, niekame, 
visuomenės neapvylė ir darbų baigė trium- 
lališkai”. Kitas kuklesnis katalikas pasaky
tų: “Dirbo ir aukavo katalikai, bet prisidėjo 
darbu ii aukomis ir liberalai”. Tuo ginčas 
ir baigtųsi.

Dabar apie “Naujienų” Įiaaišklnimų dėl 
pernykščių lakūnui įmigtų išleistuvių. Rašo: 
“ALTANA valdyba pasitikėjo tuo, kų jiems 
sakė mechanikai”. Ko vertas šitoks pasiaiš
kinimas ?

Imkime palyginimų. Sakysime, kuri nors 
draugija nutaria rengti narių prirašinėjimo 
vajų ir nutaria atspausdinti naujų konstitu
cijų, kurių pradės vartoti su vajaus pradžia. 
Vajus prasidės už mėnesio laiko, reiškia nau
joji konstitucija turi būt atspausdinta per 
mėnesio laikų. Draugijos valdyba, kur nors 
sutikus “Naujienų” spaustuvės darbininkų, 
paklausia ar per mėnesį galėtų atspausdinti 
konstitucijų. Tas atsako, kad reikale ir peV 
vienų savaitę galima tų {atdaryti.

Draugijos valdyba, tokį “Naujienų” symu- 
stovės darbininko atsakymų gavnsi, ragina 
visus narius rengtis nuo sekančio susirinkimo

bti žinogauų turtus ir pozici- ndusių linksmybių gelmėse ši 
jų ir palikti ji tokiame stovy- ! rdį. Pasiaukojimas nebuvo le- 
je, su tomis ypatybėmis, ku- ngvas dalykas, kada švelnios 
rios ištikrijjų jame pasileis- ir patraukiančios priemonės 
kia. Žmogaus tikroji vertė ne- vedė ir viliojo mus prie pa
buvo jo įgytuose piniguose, ne 1 sisekimo. Dangaus karalystė • I !i galioje, ne kiek kartų jo var- atrodė labai tolima, kada pa- , 

; dus pasirodė pasaulio aimana- šaulio triumfuojanti karulys-!

J iabai susidomėjo ja. Ministe- 
i ris teikėsi tai pažymėti savo 
| laiške leidėjams ir autoriui.

Lietuvos pasiuntinys Jung
tinėse Am. Valstybėse pulki
ninkas P. Žadeikis pareiškia: 
“Darbas atliktas rūpestingai 
ir todėl ši knyga yra vienas 
iš paminklų neužmirštamiems 
kilnios dvasios drųsuoliams”.

Šios pasiuntinybės sekreto
rius dr. M. Bagdonas šitaip 
atsiliepė apie šį veikalų: “Iš 
tikrųjų, šiuo leidiniu labai tu-

(Tęsinys ant 4 pusi.)Catholic. Herald. Dabar eis po vardu Tli;
Catrolic Herald - Citizen.

Tai bus vienintelis anglų kalba laikraš
tis. Milwaukee diecezijoj. Tas laikraštis bus 
kartu diecezijos organas.

Tre Citizen buvo įkurtas dar 1IS7D, c 
Herald — 1922.

Šių dviejų laikraščių susiliejimas išnaujo į che, bet nematomose, neiškel-'tė apsupo mus. 
parordo, kaip angliški katalikiški laikraš-,tose jo proto, širdies Ir šie- Nestebėtina tadgi, jei ir iš 
čiai silpnai gyvuoja. Angliškai kalbantieji į los ypatybėse.
katalikai daugeliu žvilgsnių yra labai uolūs tikrųjų, didieji turtai, ne-
katalikai, bet katalikiškų laikraščių palaiky
mu ir stiprinimu nėra susirūpinę.

TYRINĖS BEDARBIUS

Washingtofio vyriausybė pasiryžo sura
šyti ir ištirti bedarbius. Tam reikalui pasky
rė $559,009. Bus ištirta bedarbių amžius, tau
tybė, amatas.

Šiam tyrimo reikalui Illinois valstijoj pa
skirta $14,335.

* • *
Panamos kanalas jau sulaukė brandos 

amžiaus — 21 metų. Jis buvo atidarytas rug-, 
piūčio 15, 1914. Jo prakasimas Dėdei Šamui 
atsėjo $500,000,000. Nuo atidarymo per jį 
perplaukė 82,000 laivų. Už kanalo naudoji-
mųsl jie sumokėjo $394,000,000.

* * *
Praėjusių vasarų 50 milijonų amerikonų

keliavo arba po savo kraštų arba užsieniuo
se. Jie kelionėse išleido su viršum penkis bi
lijonus dolerių. Tai 30 nuoš. daugiau kelia
vo, negu pernai ir pusę milijono daugiau pi
nigų išleido, negu pernai.

♦ • •
Jungtinės Valstijos šįmet kviečių eks 

portui turės 121 milijonų bušelių. Pernai dėl 
sausros ir dėl gamybos aprubežiavimo priėjo 
prie to, kad kviečių reikėjo importuoti.

* • •

atrodys tokie galingi, tvirti, 
nepajudinanti pamatai, kaip 
pirmiau mums pasireiškė. Nes 
matėme, kaip greit jie pra
nyko, kaip tie vasarėlės de
besėliai, ir nugramzdino žmo
nes į baisias užmiršimo ir de
speracijos bedugnes. Prisižiū
rėję kaip New Yorko Wall 
gatvės plėšrieji vilkai žmonės 
ir aukštoji parinktoji žmonių 
klasė sudraskė ir suplėšė nu
puolusį vadų, berods, turtai 
ir gyvenimo pozicija mums ne
atrodys tokia prakilni ir lira 
ngi.

Patarlės priparodytos

Gal Krisiaus pagręsinimas, 
“Nepasitikėkite turtais”, bu
vo vien akių demonstracija, 
kuriai geruose laikuose buvo

tikimiausieji geruose laikuose, i 
kada vadų gyrimai aidžiai ir | 
skardžiai skambėjo, valandė
lei stabtelėjo pažvelgti į pa- ■ 
saulio karalystes, ilgdamies ir į

(Bus daugiau)

. , . Šnekama, kad tik Amerikejausdanues, kad jų pasaulis l , , . ... ... ..7 . . . 'dedasi visokios stukos. Ale
pasižiūrėkit, kokia štuka ne? 
senai dėjosi ungarų stalyčioj 
Budapešte.

Jauna, graži moteris Ilona

labai sunkus.

Tikėjimas atgimsta

Visgi, iš depresijos, kuri pa 
naikino vadų išdidumų, Die 
vas su
mūsų tarpan naujų, gilių tikė
jimo dvasios, duoda suprasti, 
kad Kristus, o ne karaliuj 
Kroesus, nors šis ir daug pū
tėsi, daug gyrėsi, buvo teism-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS dėjo peštynės. Jų metu Ilona 
---------- , savo vyrų su revolveriu nušo-

tėviška ranka atneša <la'džij«"“, priklausanti prie 
sosaidi sluogsnių, susibarė su 
savo vyru, advokatu.

— Jeigu taip, — sušuko ji 
nebesivaldydaina, — tai aš. 
tau keršydama, išeisiu už pir-

ve.
Daliai- jaunoji karštakošė 

turės už savo veiksmus atsa
kyti prieš prisiekusiųjų teis
mų.

Kas sako, kad nesusivan^PF 
mas nepražudo, kad ir mote
ries.

MOTINA (l>ara dukterį): 
— Višta, tu višta! Vos vakar 
nupirkau laiknnlėlį ir jau tau 

;pavogė 1
DiUKTfi: — Matai, mainu, 

buvau teatre ir tamsoje ne
norinti. j pastebėjau, kaip nuėmė nuo

Ilona išėjo iš namų. Pirmas, rankos.
jos sutiktas vyras buvo taksi1 MOTINA.- — Tai kam Hf- 
šoferis. Laikydama savo žodį, di grabalioti svetimam žmo- 
ji pasisiūlė už jo tekėsianti, gui apie rankas!

DUKTĖ.- — (Mat, aš nema
niau, kad jam tik mano laik
rodis rūpi___

, mo sutikto vyro,....
Vyras jos nelaikė, sakyda

gas ir neklydo. “Rinkite sau •
i turtus žemėje”, buvo sveikas .. ...
.... . . , ... mas, kad ji galinti daryti, kaI biznis ir garbingas dvasiškas; / d ° , -v
patarimas. Paprastasis žmo
gus manė, kad šitas posakis 
buvo labai ideališkas, kol ba
nkai liko sudrumsti ir auksi-

. ...-i- Tv j j nes apsaugos tapo susmailm- ; v „ . ... L,sunku patikėti. Pradedame ' ... , - ir šoferis sutiko. Tų pačių die, , . , , . . tos. Tik viena Dievo malonei .. „ .dabar suprasti tuos baisiu.- 
Dievo ištartus žodžius: Ir Die
vas turtingųjam tarė, “Šią
nakt pareikalausiu tavo sie
los’. Kristaus principai, ku
rie išsilaiko geruose ir pras
tuose laikuose, buvo užmirŠ-

nų jie atliko 
mus.

••Tnhytt, MK7»te ir vUa • Tačiau ja""°ji ™>t"™ ta°j 
J {li ndėjo gailėtis dėl tokio ne
apgalvoto savo žygio ir pa
siūlė naujajam savo vyrui

, ištesėjo, tvirtai laikėsi, nežiū
rint ar šėrai kilo ar puolė.

kas tuštybė, išskyrus Dievų 
mylėti ir Jam vienam tarnau
ti”. Depresijos laiku išgirdo
me kitų milijonierių taip at-

visus formalu-

skirtis. Tačiau šoferiui Ilona
Rt. Fecbner, CCC viršininkas, sako, kad kada šalis buvo turtais ap- jr JJtikrųjų visa ’r J*8 aP’e tokius

vis didesnis nuošimtis vyrų, apleidžiančių s*pyĮusi. Kristaus paduota- 
CCC, susiranda darbus privatiškose įmonėse, palaiminimas, Palaiminti pu 

• • • vargeliai dvasioje“, buvo ža-

buvo teisinga.

Grįžtam prie tikėjimo

dalykus neturėjo nė kalbos. 
Ilona pradėjo nuo vyro slėp
tis, tačiau šoferis jų susiieš-

Laukiaina pasikeitimų Lenkijos valdžioj, rgoniškas ir tuščias aidesys. Į Depre<’a žmoniją prie Die- Rojo, išvijo į gatvę, ir prasi-

Jurgis Padalka suėjęs 
dien savo draugų sako.-

— Labai daug dabar atsi
rado merginų, nenorinčių te
kėti už vyro.

— Iš kur tu tai sužinojai ’
— Lengvu būdu: aš jau 

daugeliui prišausi ir visos at
sisakė už manęs tekėti.

anų



c*
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APIE LIETUVOS MENĄ
(Ign. šlapelio paskaita 1-jam Pasaulio Lietuvių Kongresui, 

įvykusiam 1935 m. rugpiūčio mėn. 11—17 d.d. Kaune)

Man tenka garbė kalbėti 
Tamstoms apie vienų iš dau
gelio tautos gyvybės paraiš
kų — apie menų, kuris yra 
laikomas — ir tikrai dažnai 
yra buvęs — gražiausiu tau
tos žiedu.

tęs liberales” — laisvi menai, 
kaip juos Romėnai vadino, nė 
ra uždari savo gyvenimu gy
venų padarai. Jie tampriai su 
gyveniniu susiję, ilgoj žmoni
jos kelionėj atlieka tam tikrų 
visuomeninę rolę, ir yra tai

Tamstoms, atsilankiusiems i daugiau tai mažiau aktualūs
iš tolimų kraštų į senų tėvy
nę, be abejo, norėtųsi ne tik 
turėti duonos, sviesto ir mė
sos, bet matyti atgimusios Lie 
tuvos dvasinio gyvenimo žie
dų: klestėjantj ir žydintį me
na.

Deja, čia ne vieno Tamstų 
lūkesčiai gali būti apvilti: so
čiai pavalgius, galima nerasti,
F U o siela galėtų pasidžiaugti.

Siame savo pranešime no- 
ėčiau ne tiek džiuginti Tam

stas dideliais darbais ir lai
mėjimais meno srity, kiek pa
aiškinti, kodėl Tamstos tų lai
mėjimų nedaug tematote, pa
lyginti su tuo, kas kitose gy
venimo srityse per 15 metų

ir reikalingi. Grynojo meno 
rūšys, — skulptūra ir tapy
ba, — kurios kūrėsi senovės 
miestuose ir ypač buvo pražy
dusios Graikijoj, vėliau buvo 
atgaivintos Italijos miestuose 
Renesanso metu ir klestėju- 
sios Europoj, yra lyg kokie 
egzotiški augalai, labai opios, 
lepios ir reikalaujančios gerų 
sąlygų. Trūkstant nors vienai 
sulygai jos skursta ir nyksta. 
Todėl visoj žmonijos istorijoj 
labai retai ir tik trumpais lai

dėjimo, kuris Europoj paren- ziejni. Jis taip pat buvo pir-1 būsimam tautodailės skyriui 
Čiurlionies Galerijoj.

Tose parodose pradėjo ro-
gė kelius humanistinio meno 
Renesansui.

Lietuvos valdovai, užimti 
nepabaigiamomis tėvynės nuo 
priešų gy nimo kovomis, nega
lėjo rūpintis vaizdinio meno 
ugdymu. Lietuviams apsikrik
štijus, atsirado vaizdinio me
no reikalautoja ir globėja: 
Katalikų Bažnyčia ir vienuo
lynai, bet Bažnyčia turi savo 
ypatingus siekius ir ji nerei
kalauja, kad esantis jos tar
nyboj menas būtų tautiškas 
Tad nenuostabu, kad 17 ir 18

mas mūsų tautodailės apašta
las ir vertintojas.

Jei jo vaizdinės tapybos da
rbų Tamstos nerasite galeri
joj, tai ne dėlto, kad jų nėra 
likę, bet vien todėl, kad jis 
juos dirbo prieš 50 metų ir 
nežinojo būsimo Lietuvių me
no galerijos direktorians sko
nio.

T. Daugirdas buvo savo lai-

jo žymiai pasireikšti, — tam 
reikia daug ilgesnio laiko, — 
bet nėra abejonių, kad kai kū

mas jokių tradicijų praeity, 
galima sakyti, kaip naujaku- 
ris ant dirvono. Neturint nei

dytis ir iškilo didysis mūsų rių asmenyse bręsta dideli me- savo meno praeities, nei savo 
mokyklos, reikėjo mokytis ir 

Į semtis patyrimų svetur, Va
karų Europos didmiesčiuose, 
ypač Paryžiuj. Ten persiėmus 
jų meno uždaviniais ir sieki
mais ir grįžus atgal buvo ku
riama jų dvasioj. O Europos 
didmiesčių vaizdinis menas, 
tapyba jau nuo XIX amž. pa-

menininkas M. K. Čiurlionis nininkai.
(miręs 1911 m.) — mūsų me- Atsiradus naujoms pajėgo- 

mene, atsirado reikalasno tikra pažyba. Jis ne tik 
puikus vaizdininkas - tapyto- joms diferencijuotis į grupes, 
jas, bet ir muzikas - kompo- kurios atstovauja įvairias Šių
zitorius, ir poetas. Jis vertas 
ypatingo dėmesio ir studijų, 
bet nėra laiko plačiau su juo

ku vienas kareivis ir nedaug supažindinti Tamstas, 
tegalėjo nuveikti. Lietuvos Respublikai įsikū-

1 Gyviau pradėjo reikštis mū rus čiurlionies kūriniai buvo 
sų vaizdinė tapyba ir skulp- valstybės įgyti ir įsteigta jo

Ii jos. Tat negalime jaisiais la
bai džiaugtis ir laikyti savais.

Bajorija, kuri kituose kraš
tuose buvo savo kultūros ir

Į
, . . . , ¥ . Imeno ugdvtoja, Lietuvoj toskotarpiais sutinkame prazvdu I ... . ..,* ! roles nevaidino, nes jos did-sius grynuosius menus: tapy- v. , . , •. . , , , ■ ziuma buvo atskilusi nuo sa-ba ir skulptūrų.

amž. Lietuva buvo gausingai tūra tik nuo 1904 m., kada 
apstatyta gražiai išpuoštomis buvo gautos šiokios tokios pi 
bažnyčiomis, bet tie visi pa- lietinės teisės. Už poros me- 
statai buvo atlikti iš svetur tų po to buvo įkurta Lietuvos 
pakviestų meistrų - meninin- Dailės Dr-ja, kuri pradėjo 
kų, o smulkesnieji meno kū- spiesti lietuvius menininkus, 
riniai buvo atgabenti iš Ita- rengti jų darbų parodas ir 

populiarinti jų darbus. Tų rei
kšmingų darbų pradėjo meni
ninkai: A. Žmuidzinavičius, 
M. Čiurlionis, P. Rimša ir ki
ti to laiko Vilniaus lietuviai

ivo tautos ir nutautusi.

inteligentai.
L. D. Dr-jos rengiamos pa

rodos Vilniuj buvo tikri lie-

ms

dienų meno kryptis. Dabar
greta daugelio neorganizuotų,
pavienių lietuvių menininkų,
yra trys organizacijos. Senes-!
niosios menininkų darios dau-' ba‘s°skaiP mlraka’

sąmoningai tik meisterystė,

vardu galerija kame dabar 
galima matyti beveik visus jo 
kūrinius.

Mūsų Valstybei besikuriant 
meno kūryba ir jos reikalais 
rūpintis buvo įsteigta ‘‘Lie
tuvos Meno Kūrėjų Dr-ja”, 
kuri pirmaisiais nepriklauso-

guma spiečiasi “Lietuvos me
nininkų draugijoj”. Jaunesnio 
ji menininkai, buv. Meno Mo
kyklos auklėtiniai, turi drau
gijų vardu “Nepriklausomie
ji” ir grupę “Ars”. Abi jau- I 
nųjų organizacijos turi po 5- 
G narius. “Ars” atstovauja 
modernizmų. Visos trys minė
tos organizacijos užimtos ne

kuri ielko stipriai pabrėžtų 
tapybos pradų. Nauja tapyba 
visai neranda reikalo kų nors 
atvaizduoti arba pavaizduoti, 
svarbesniu uždaviniu laiko 

(Tęsiny* 4 pn«i).

maišiais metais, valdžiai ir tiek meno kūryba, kiek meno 
politika ir tai savo mažos gru 
pelės meno politika ir kitų 
diskreditavimu. Tarpusavio ė- 
dimosi rezultatai gana liūdni: { 
lietuvio menininko vardas Lie ■ 

, tuvoj labai diskredituotas.

visuomenei pritariant ir pa
dedant, organizavo visas, da
bar esančias meno įstaigas, 

, bet netrukus, kaip pridera me- 
! nininkų organizacijoms, 
ro.

SUl-
Grvnuoju menu vadinami, _ . . , . t ,„ • Taigi, kaip matome, Lietu-, tuvių atgimimo manifestai ir!tokie objektai, kurie gamina-1 - , .... i * , .

• kokiam nors rak |V°’ ne^uvo vaizdiniam gryna-(šventės visoj Lietuvoj. Jas la- Pradžioje mūsų nepnklau
P į jam menui tarpti nė vienos pa nkė daugybė kaimo žmonių, į somo gyvenimo (1922 m.) bu- į Lietuvoj nors atsirado šiokios 

lankios aplinkybės. nes jose dalyvavo ir kaimo vo įsteigta valdžios laikoma , tokios galimybės grynajam me
Tiesa, 18 amž. pabaigoj bu- dailininkai — dievadirbiai, 

jvo norėta įkurti Lietuvoj me- audėjos ir kiti dailių darbe-
daržu, tuo tarpu kai Kauna* I Žemėse’lig Šiol' dėl "ypatingos I1,0 ir ,am ‘.iks'ui.?>uv0 «’» melatral. B jų Įgyti dar-1 tintų, kurių tarpe yra

nepriklausomybės nuveikta.
Tuo tarpu kai didžiojo karojtiškam pritaikymui, bet tu- 
visokių kariuomenių sutrypta rint galvoj jo efektų, kurį pa- 
Lietuva Tamstų pagalba at- darys jo išvaizdų, 
sistatė ir pasidarė derlingu . Mūsų senolių apgyventose

Trumpai skant, atgimusioj

nui kurtis, bet to meno tau-Meno Mokykla, kuri lig šiol 
yra išleidusi apie 100 auklė-' tiškumui reikštis turime labai 

nema- nepalankias sųlygas dėl šių

iš mažo rusų tvirtovės mies-j geografinės padėties, nebuvo 
telio išaugo į didokų miestų, 
bent tris syk padidėjo ir pa
sipuošė rūmais, kurie tiktų ir 
didelėms sostinėms; tuo tarpu 
kai visose srityse matyti di-

įsteigtos prie Vilniaus Unive- bai davė pradžių tautodailės ža talentingų menininkų. Per aplinkybių: mūsų grynasis me 
tinkamos dirvos egzotiniams1 rs*t:eto architektūros, skulptū- Į rinkimui ir sudarė pagrindų trumpų laikų jie dar negalė- nas pradėjo kurtis neturėda-

i • • „ ros ir tapybos katedros, bet,augalams, — gryniesiems me-j ’
nams tarpti. Žiūrint į praeitį 
nesunku pastebėti visiškų ne
buvimų sąlygų gryniesiems 

dėlė pažanga, meno, ypač vaiz- menams. Visu pirma lietuviai
dinio meno, srity atlikti dar- neturėjo miestų ir negyveno 

miesto gyvenimu. Nors tiesa, 
senoji galinga Lietuva turėjo 
sostinę Vilnių, kuris 16 amž. 
buvo labai gyvas prekybos 
punktas, sočiaiiškai - ekono
miškai reikšmingas, bet kaip 
visuose Lietuvos miestuose, 
taip ir Vilniuje, lietuviai ne
sudarė viešpataujančios dau
gumos. Lietuviai ten buvo lyg 
ištirpę kitataučių mišiny, tad 
jie negalėjo turėti sąlygų sa
vo grynajam menui kurti. E- 
sant Lietuvai galinga valsty
be, ji ilgai paliko nuošaliai 
nuo krikščioniškos kultūros, ne 
pergyveno krikščioniškų vi
duramžių, tuo pačiu nepergy
veno krikščioniško meno žy-

bai mažiau žymūs, o gal at
rodo net permaži.
Šiam reiškiniui yra daug sva 

rbių priežasčių, kurios glūdi 
mūsų laikų baltosios rasės ci
vilizacijos bendroj linkmėje 
ir Lietuvos gyvenimo speci
fiškose sųlygose.

Pamėgimas kurti yra įgim
ta žmogaus savybė, tad ir ma
tome visų kraštų ir visų laikų 
tautas kuriančias šiokį ar ki
tokį menų. Bet bendrai visų 
žmonių palinkimas kurti me
nų, iki realizuojasi matomuo
se ir girdimuose vaisiuose, su
siduria su įvairiomis kliūti
mis, jose daugeriopai persilau- 
žia ir pagaliau įgyja konkre
čių formų. Įgimtas reikalas 
kurti vienose sųlygose išsilie
ja į šokį, kitose į besiužetinį, 

^^abstraktinį papuošalų, trečio- 
į vaizdus, poemas, simfo- 

mjas ir t.t.
Neatsitiktinai graikai tam 

tikram laikotarpy sukūrė Ili- 
jadų, vėliau gražiausių skulp
tūrų; taip pat neatsitiktinai 
mūsų tauta sukūrė daugybę 
dainų, medžio drožinių ir raš
tuotų audeklų, kuriais galima 
didžiuotis. Gvildenti kokiose 
sųlygose kokie menai kuriasi 
čia negalima, nes tai sudėtin
gas dalykas ir daug laiko už
imtų, bet trumpai galima pa
sakyti: tautų gabumai ir no
ras kurti taip santykiuoja su 
aplinkuma, kaip žmogaus sie
la su kūnu, kuriame ji gyve
na ir reiškiasi.

Visos gyvenimo sąlygos — 
geografinės, ekonominės, so
cialinės ir religinės — sudaro 
žmogaus dvasios raidos pama
tus, tuo pačiu nutiesia gaires 
meno rūšims ir formoms. Bet 
tų gairių ribose lieka dar 
daug laisvės talentų individu
alybei pasireikšti. Taigi “ar-

įsgvvenusios vos 30 metų, ne
galėjo padaryti žymesnių pėd
sakų Lietuvos mene.

O kai po lenkmečio buvo 
uždarytas Vilniaus Universi
tetas su meno katedromis ir 
prasidėjo klaikiausias mūsų 
istorijoj laikotarpis, Vilniaus 
meno mokyklos silpna sėkla 
buvo visai suminta ir sunai
kinta. Tame laikotarpy net 
tokie meno reiškiniai kaip 
kryžiai buvo uždrausti ir sta
tomi vogčia, naktimis.

Iš tų priespaudos laikų pri- 
mintinas vienas menininkas — 
Tadas Daugirdas, kurį galima 
pavadinti mūsų vaizdinės ta
pybos meno aušrininku. Jis 
jaunystėje vertėsi menu, sens
telėjęs ėmėsi tirti Lietuvos 
priešistorinę senovę. Savo ar
cheologijos rinkiniais padėjo 
pagrindų Kauno miesto mu-

Geriausias, gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

WHOLESALE 
Gazolinas. Keroslnas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

INC.
Retail stotis randasi

2625 West 47th Street
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

ŽIEMA jau čia pat. Lai
kas pagalvoti apie kurą. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rų patarnavimų ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

ECONOMIZE! 
ON FOOD COSTS
Fresh paateurized milk delivered 
by YOUR milkman provides 
/nore food value per penny than 
any other single food.

Take an EXTFA quart 
OF MILK today

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS su ŠOKIAIS
Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ 
68th ir So. Washtenaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyry Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai Prasidės 8 vai. vak.

EMIL DENEMARK, INC
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100
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KĄ SAKO LIETUVOS 
DIPLOMATAI?

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
riningai yra paminėta u. a. di
dvyrių Dariaus ir Girėno at
mintis. šios knygos paruoši
mas ir išleidimas, neabejoti
nai, yra K. Stulpinienės ir 
kap. Jurgėlos pažymėtinus 
nuopelnas”.

Lietuvos pasiuntinys Anglį-

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

EASTSIDE Šiomis dienomis pas savo

ji, naujo, praktiško išradimo 
ventiliatoriai.

Klebonijos dviejų aukštų ka

Šio miesto politikos reikale , 
lietuviai neatsilieka, vis pir- ! 
myn ir pirmyn žengia. Tiesa, :

mbariai ir koridoriai taip pat dar toli gražu nuo tikro, vie- i 
atremontuojami. Tam visam ningo politikoje darbo pačių '

Šį sekmadienį, Birutės dar
že įvyks ĮMiskutinis šio rude
nio piknikas. Bus skanių val
gių; šokiams grieš gera mu- 

joje B. K. Baluti, pastebi: z|ka visi kvi8Čiauli dalyvall.
‘‘Knyga rūpestingai sutaisyta
ir puikiai išleista. Jos išleidi- , • ,
mus yra labai geras dalykas 
ir kaip leidėjams, taip auto
riui reikia už tai didelis ačiū

lietuvių gerovei, bet kas kart 
pasireiškia pažangumas, kuris 
lemia Cieeros lietuviams ge- 

ir kunigų pagelbininkų para- resnę ateitį. Bendrai, lleiu- 
ginimų, visuomet, sulig išga- viai politikoje turi vienų silp-

.Jeigu bus blogas oras, tai 
viskas įvyks parapijos svetai
nėj, 6 vai. vakare.

Piknikams užsibaigus, orui
pasakyti. Tai yra itin gražus, ... , .:1 ‘ J e > atvėsus, prasidės įvairus vei-
naudingas ir patvarus pamin- . - . •• . •” * 1 kiniai parapijos svetainėj.
klas didžiam ir nepamiršta- ... •• , , .x. Musų parapija susilaukė ga
iliam žygiui paminėti’*. . • • . u• ” 1 bų vargonininkų muz. Bronių

Laikinai einantis Lietuvos1 Nekrašų, kuris prieš metus
generalinio konsulo pareigas kaip grįžo iš Italijos, kur stu- 
New Yorke P. Daužvardls pa- dijavo muzikų. Muz. Nekra- 
žymi: ‘‘Knyga Sparnuoti Lie- šas prieš 7 metus šioj parapi- 
tuviai Darius ir Girėnas” į- joj trumpai vargonininkavo, 
traukiau savo geriausių ir į- Jis žada su choru daug nuvei-

darbui reikalinga nemaža pi- 
našlę mamytę viešėjo Stusys nigo. Bet cieeriškial, bulva- 
Bernadišius, filosofijos stude- riškiai, išgirdę savo klebone 
ntus, kuris pasirinkęs vienuo
linį gyvenimų.

Paviešėjęs su savais grįžo lės, prisideda, ir skolos didin- Į nybę, būtent, labai greit pa 
ti nereikia. Skola kasmet ma-i tiki miesto politikerių tuštie 
žinama.

Neužilgo prasidės parapijos

atgal prie mokslo.

Jonas Ūsorius, vienus uolių 
imu apijus bei visuomenės dar- Sidabrinis Jubiliejus. Jubilie- 
buotojų, didelis rėmėjas kata- jui norima, bažnyčios vidų pa- 
iikiškos spaudos, ypač dienia- grąžinti. Žodžiu, kad parapi- 
ščio ‘‘Draugo”, atidarė biznį jos Sidabrinio Jubiliejaus me-
(beer garden) ant Eussell ga
tvės (paėmė Jezbučio vietų).

Linkėtina Ūsoriui geriausių

tu būtų viskas tvarkoje. Žino
ma, bažnyčios vidų išvalyti ir 
pagražinti reiks nemaža pini-

sėkmių naujam bizny, ir, lai-: go, bet ir čia Cicerus katali 
kui leidžiant, nenustoti dar- kai nenusimena. Kleb. kun.
buotis visuomenės labui. Vaičūnui parapijonams primi

nus apie reikalų bažnyčios vi
dų Sidabro Jubiliejui papuoš

tus pažadams. Jeigu kuriam 
lietuviui politikierius kų nors 
pažada, tai tas lietuvis, kad 
sau kų nors gauti, parduoda 
savo pažadais ir išdavimais 
visos lietuvių visuomenės nu
sistatymų silpnam politikie- 
riui, iš kurio paskui po rin
kimų tik špygų gauna. Lietu
viams patartina laikytis savo 
tarpe nustatytoms minties, idė
jos. Cieeros lietuviai dar ne- 
permato, kad koks miesto po- 
litikierėlis savo tuščiu paža-Šį antradienį Įvyks Spaudos 

Rėmėjų dr-jos mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai-ės kvie ka parapijonų, kurie tam tik- j tuvių vienybę griauna, ardų,

, . " , ” - " i- ' i *• t> ** »• ± i m i Ičiami dalyvauti. Bus svarsto-; si ui aukojo po penkinę, o A- Pakrikę balsuotojai politikojedomiausių knygų sųrasan. Kny kti. Per sj trumpų laikų cho- . . .... _ v . J _ . ._ d

ti, štai, tuoj atsirado kelioli-1 du, vienam lietuviui, visų lie

ga priruošta ir išleista dariš- ras išmokytas giedoti naujas 
kai. .Ji puoš lietuviškus kny- mišias ir įvairias giesmes, gra- 
gynus ir aiškiai bylos sekau- žiai gieda per sumų.

ma apie rengiamų vakarų.

Linkėtina muz. B. Nekrašui 
pasisekimo šioj parapijoj.

domas Bernadišius davė net suvis mažai reikšmės ir jėgos
---------- Į $50.00 ir sakė dar daugiau i turi.

Orui atvėsus, vėl atsidarė I aukosiųs. Beabejo, kiti para- Dar viena iabai skaU(,. yd, 
parapijos klubas ir knygynas, pijonai ir biznieriai, kaip vi- lietuvių tarpe — tai viens ki-
Klūbas atdaras kas vakarų ir į suomet, taip ir dabar, gausiai tani __  saviškiams pavydas
sekmadieniais po pietų. Klū- aukos
be randasi daug įvairių žai
dimų jaunimui k. t. “pool ta-

čioms mūsų kartoms apie ti
kruosius tautos sūnus, drąsuo
lius — Darių ir Girėnų. Kny
gos autorius ir leidėja užsi- Rūgs. 21 d. gražiomis baž-!
tarnauja aukštos pagarbos ir nyčios apeigomis palaidotas a. . a a
visapusiško kredito”. ‘a. Juozas Blaževičius. !bles ,r U- Ja"n“'“s Sali kas ' Pla™» J»» veik padarytas. Tik | le tik rSkti, kaukti poiitikoj(f>

(vakaras gražiai čia praleisti I labai gaila, kad parapijos va- ;r v:<lir ♦ ni5,<tvti n>- I
Lietuvos konsulas Chicago-■ \ etoms buvo rimtas ir pa-k jk(j I das kun. Vaičūnas jau ketvir-‘ P ’ * ’ ’

je A. Kalvaitis taip pat pa- • vyzdmgas katalikas, už tat . j la savaitė, kai Sv. Kryžiaus
reiškė nusistebėjimų medžią- gavo gražų paskutinį patarna- ^-nygynas atdaras kas ue- 
gos gausumu ir leidinio gra-! vinių. Kleb. kun. J. Čižauskas ^ia^xenį nuo T iki 10 vai. vak

, parapijos reikalus pa- Toiįau aštrus kito minties pa- 
rems- Į smerkimas be tos minties tik-

Penktadieni*, engs. 27 d., 1985

FOR MR. BINGO"

Bažnyčios vidaus rMnnntn i i ti apie saviškio netaktus, tai, viai kviečiami atsilankyti. Pa-
lemonio ro yUpratimo ir patyrimo. Bi savo tarpe pasikalbėk.

Ciceroną^

žumu. I pasakė gražų pamokslų, kuris Knygyne randasi daug įvai-
Susipažinus su žymių mūsų sujaudino ne tik velionio šei- knygų. Patartina visiems

diplomatų ir konsulų nuomo
nėmis, labai pravartu visiems 
susipratusiems lietuviams se
kti gerų pavyzdžiu: perskai
čius šių knygų . albumų, pa
dėti jų tarp savo geriausių 
knygų, kad pašaliniai nesu
terštų. Lietuvos mokslo vyrai

mynų, bet visus klausytojus. naudotis parapijos klūbu bei 
A. a. Juozas- paliko didelia- knjgynu.

r.ie nuliūdime žmonų ir dvi 
dukteris. CICEHOS ŽINIOS

ligoninėje gana sunkiai ser
ga. Dirbdamas sunkų parapi- į 
jos ir visuomenės darbų, sa- Įvien vejktį 
vęs nesigailėdamas tapo ligos 
parblokštas. Bet, girdėt, kad 

: neužilgo, o gal šių savaitę,
I jau galės namon grįsti.

vien tik šaukti, rėkti. Politi
ka labai paini. Jos pfanų sėk
mę reikia labai atydžiai da
boti, mokytis ir joje visiems

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

kviesti įžymūs kalbėtojai: 
kun. A. Valančius, adv. J. Ba- 
gdžiūnas; sako, bus ir L. Ši
mutis. Po kalbų bus ir “re- 
tieslinients”. Viskas bus dy
kai.Cicero Lietuvių Piliečių klū 

bas rengia įdomų vakarų, pen
ktadienį, rugsėjo 27 d., 7:30 

Politikai, kaip ir visam ki- j vah vak., parap. svet. 
tam veikimui, reikia vadus iš- Šis klubas yra dar jauna TeLjnAFayeite 7«60 
dirbti, išauklėti. Vadus reikia organizacija, bet savo darbu

LIETUVIAI DAKTARAI:

Pereitų sekmadienį kleb. 
kun. J. Čižauskas bažnyčioj 
padėkojo už gražių bažnyčiai 

ir veikėjai pasiryžo niekam I uukų, Krivickienei, Vidugirio-'
knygų neskolinti ir laikyti jus'nei, Urbonavičienei, 
savo knygynėly-, kad ir kiti į-
sigytų gerų knygų. Tai gra-

CICERONAS APIE CICERO

žus paprotys. O paskolintoji 
knyga apie Darių ir Girėnų, 
tikrai, negreit sugrįš savinin
kui.

Skaitytojau, ir pats taip au-

Žinių iš Cieeros kolonios, vestį pirmyn ir prie parapijos 
ypač apie parapios veikimų, įjįjabiinio Jubiliejaus ruošti

“ ” — _ nedaugiausiai spaudoje mato-1 gavo parapijos šeimų.
jausiu laikų meno sroves bu-, gį, o veįkįama gana daug. _______
tų tik mados padaras. Jų ša- !

I Nors sunkaus parapijos da- ' Pir«nybėn statyti ir į juos vi- jau pasižymėjęs, ypač lietuvių 
rbo dar negalės dirbti, bet' suoniet su ^ra pagarba atsi-< organizavime politikoje. Atei- 

! nurodymais ir patarimais, su nfcšti apie juos gerai ka.-tyje žada lošti labai sv aibių 
savą pagelbininkų pagalba, keti, ypač neva tikrųjų mies- rolę.
galės vėl parapijos darbuotę to politikierių tarpe — suėji Vakaras rengiamas visų He

muose. Jeigu kų turi pasaky- I tuvių gerovei, tat visi Hetu-

AMEKIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI.

Ofiso Phone Rea. and Office
2359 S. Deavltt St. 

CANaI 0706

Tel. CANaI #257

knys glūdi tam tikruose did- Cicer<* katalikai tuščiai gi-! Ciceriečiai, dirbdami para- PKOspect i«» 
miesčių bendruomenės sluoks- rtis niekuomet nemėgsta; jie pijos darbus, nepamiršta ir uA,1(1nni/ra
niuose, bet, deja, platesniai j savo darbais visuomenei paro-į tautos reikalų. Savo vadams) J( J( KOffARSKAS
visuomenei jos yra svetimos. do> kaiP reikia veikti- Už tai Padedant’ visur aukomls Ir 
Jų įsigalėjimas pas mus daro cicerieeiams garbė. Taip ir darbu vairuoja pirmyn tautos 

reikia, ypatingai katalikams: vardų ir Dievo meilę.

Res. PROspect 6 6 59

kštai įvertinsi ir branginsi šių
knygų, kai įsigysi jų ir per- giliausių bedugnę tarp meno “ v

ir visuomenės. Menininkai sė- : t)irbk, žmogau, ir as pade
di Olimpe ant savo meno pro- s*u • -toliau: Jeigu mano 
blenių, o visuomenė iš jų šai- žodžiams netikite prisižiūrėki 
posi ir puošia savo namus blo- niano darbams
gaiš ir pigiais oleodrukais. 1 Cieeros katalikai ir jų rė

skaitysi.

APIE LIETUVOS MENĄ

PHYSICIAN and SURGKON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. P. I, ZALATORIS
GYDYTOJA* ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAJJSTED STREET 
Realdenclja 8880 SO. Artesian Are.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
8 Utį S V. vakaro

DR. F. G. WINSK1)NAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakarę
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANaI 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-2 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

tieredomis ir Nedellomis pagal sutarti

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 

... , to kaip Jūs JJ vartosite vienų savaitę.
Turint iralvoi. kad iaunuiu paėjai ne vien parapijos bė- Jfl» pastebėsite abeinų pagerėjimą ir įįuivuj, nau jaunųjų j t r d Jslgu ir tollaus vartosite, Jfls atgau-

Šios didmiesčių meno srovės tarpe yra nemaža talentų, ga- gančius reikalus aprūpina, bet ■ite^^vo^normau^^veikatų 
landa atbalsių ir pas mus, Įima tikėtis, kad jie persirgę ir gerokų sumų skolos atmo- stebėtinų istorijų kaip ^uoa-tone. 
nors jos mūsų gyvenimo sųly- didmiesčių modernizmo liga,

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
grynai formalines problemas.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo < Iki 8 vak. 
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso tslef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. CANAL 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl S vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., tr Pėtn. 10-# vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

goms yra svetimos. Jos vilio- patyrimo įgiję ir subrendę

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROA^^K 
GYDYTOJAS ir CH1 KUKOA^^^B

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus. . ............... _________ _____ _____Ofiso Tel.: PROepect 6276

ka. Štai, šįmet, be bėgamųjų moterų Ir vyrų atgavo savo sveikata Rez. Tel.; HEMlock 6141 
Ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas
visose vatstinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— idealų Ltuosuotojų vidurių 25c Ir 
60c.

parapijos reikalų, atmokėta
ja jaunus menininkus, nes sa- pradės kurti savo menų, ku-j skolos nuošimčiai, ir, be to,

atremontuota visa parap. mo
kykla, svetainė, uždėta moky-

ve surasti mene sunku ir daug rio visi trokšta, kuris suras 
triūso reikia, o keistenybėmis kelius į visuomenės širdj Ir 
galima greit pagarsėti nors ras platesnės paramos Vald- • klai veik naujas stogas. Visas 
trumpam laikui. į žioj ir visuomenėj, negu dabar seserų ' mokytojų namas vi-

Negalima sakyti, kad nau- turi. duj ir išlauko atremontuotas 
Dabar bažnvčiai dedama nau-

AKIŲ GYDYTOJAI:

Jau Galima Įsigyti Nauja

MaUaknygė Ir Pamaldg Vadintis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų cubendrinimui 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.

This delicious cheese food ia 
DIGE5TIBLE AS MILĄ 
ITSELFI

Hldden ia Velveeta’a richlv mJU 
Cbeddar CheeM flavov are h—Ith. 
proteetive elementą ot many fcoėu

It'a vronderful for children. Serve 
Knft Velveeta—ia Madvtabee, ia 
eooked diahee ... ojkaa/

».n * m

25 METĮĮ PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bidg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8 XX) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Būna CANaI 0623

Rezld.: 2615 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 lkl 4 ir 6:30 Iki 8:30

Tel. CANaI 6122

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

Šaradomis Ir NedSIlomls pūgai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

T-l. BOUlevard 7042

DR. C. 1, VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutart<

Tel. Ofiso BOUlevard 6918—14
Res. VICtory 2243

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 8:88-8:80 
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Tlltglnla 0826

Ofiso vai.: S—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

I V A 1 B 8 8 n A K T A K A 1 :

DR. CHARLES SE6AL
OPI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 ’kl 12 vai. ryto, auo 8 Ifcl 8, 
po pietų Ir nuo 7 lkl 8:80 vai.

vakaro. Nedėliomis nuo 18 lkl 11 
valandai dlsn«

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tai. YARds 0994

Rsa: Tsl. PLAaa 2406

Valandos:
Nno 18-11 v. ryto; t-S Ir 7-8 v. v.HnrtlUnmls ana 1| Iki 1| Mn*

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pūgai sutarti

Pbone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr- A- Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RKZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 18 rytais — 1

WS!;.‘u“Ui ‘ffJS,
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VIETINĖS ŽINIOS
ATSISVEIKINIMO ŽODIS 

AUŠROS VARTŲ PA
RAPIJONAMS

Nors Aušros Vartų parapi- 
, jonams atsisveikinimo žodį e- 
su taręs ir bažnyčioje ir sve-

sius, kad, kuomet atėjo laikas 
atsisveikinti, ramybės dvasia 
kaipo motina mus glaudė ir 
glamonėjo savo rankomis. 
Duok Dieve, kad toji rainy 
bės dvasios sėkla visuomei 
Aušros Vartuose pasiliktų. 
Dėjau pastangų aš pats, dejų 
ir visi pu rupijom s, kad para-

' DASH PIXON
JboT AND DASH FIND THAT
THEV ARE MOT ALONE ON THE 
ADOSIAN SHIP. THEV MEET 
DOCTOR OZOV VYHO TELLS 
THE FANTAS7IC STORY OF 
HIS SUDDEN DISAPPEARENCE 
FROM THE EARTH —

rONE NIGRT I VVAS TI N KERIMO^
APOUND IN MY ROCKET SHIP 
VYHFN SODDENLY EVERYTHING 
WENT BLACK/VVHEN I CAME 
TO L FOUND THE CRAFT 
WELL OUT INTO S RAČE //

tainėje, išleistuvių puotoje, ta-' pij°Je gyvuotų kogeriausia sa- | 
ntaika ir ramybės dvasia.

Atsisveikindamas tanu ačiū 
\ įsiems parapijonams už jūsų 
gražų kooperavinių parapijom 
reikaluose. Jūsų maldos ir li

nkėjimai ilgai pasiliks mano 
atminty.

Kun. Adomui Jeskeviėiui, 
Ai. 1. C., asistentui, ačiū už 
jojo visokeriopų pagalbų baž
nytinėse apeigose kaip ir fi
nansų sukėlime. Lai Dievas jį 
laimina ir toliau kunigo pa
reigose Aušros Vartuose.

Parapijos komitetui ačiū už

čiau visgi jaučiu, kad dauge
lis, dėl įvairių priežasčių, ne
gavo progos jo išgirsti. Taigi, 
naudodamasis spauda, noriu 
su visais parapijonais juo pa
sidalinti.

Per keturis metus kleboną-, 
vii no Aušros Vartuose pat y- i 
riau daug nuoširdumo, meilės, 
prielankumo ir greito koope- 
ravimo visuose užmanymuose Į 
ir visokiame darbe. Daugiau
sia malonumo man davė pa- i 
rapijonų ramybės dvasia, ku-! 
ri viešpatavo visu klehonavi-

rMY SMALt DAUGHTER, ANN’
HAD CLAM8EHED INTO THE 
SHIP ANO RELEASED THE 
ROCKET LEVERS SENDINS 
THE CRAFT HURTLIN6 THROUGH 
SPAGE. VYE TRAVELED FOR 
VYPEKS THROUGH EMPTINESS, 
THEN OUR ROCKETS GAVĘ 
OUT AND WE STARTED TO 
FALL. BY DSING MY GRAVITY 
eliminator WE LANDED 
SAFELY , BOT WE VVERE 
1MMEDIATELY SURROUNDED 
BY A KOSTI LE PEOPLE 
WHO INHABIT THE PLAA

JOPITBR

f BY ACCIDENT I WAS "1
PICKED UP BY A VVANDERING 
ADOSIAN SHIP/ SINCE THEN 
I HAIVE BUILT MANY SPACE 
SHIPS ON ADOS WITH THE 
ONE THOUGHT IN MINO THAT 
I VYOULD SOME DAY ESCAPE 
WITH A SOPER-POWERED 
SHIP AND RESCUE MY 
DAUGHTER ON THE PLANET 
JUPITER / THIS IS THE 
MOST POWEPFUL AND 
FASTEST SPACE ..

P EVER BUILT -*

Ry Dean Carr

rVVILL 766 HELP ME 
RESCUE MY DAUGHTER <

GLADLY? 
DOCTOR/ VVHEN _

DO WE START ?j

rRi6brT ,
NOW/.

IANY PERILS FACE 
DOT AND DASH IN THIS . 
INVASION OF JUPITER / 
VVHĄT NEXlZ<

mo metu. Džiaugsmo ir malo-'jo sumanius patarimus ir visų 
numo buvo daug, o nesusipra- i darbštumų, kuriuos jis man 
tiinų ir nemalonumų kaip ir1 teikė per paskutinius ketve- 
nebūta. Už visa tai dėkoju rius metus. Gyvenimas mus 
Diev
ntos
vienas šv. Mišias kunigas tos dos. “Džiaugkitės ir linksmin- 
malonės maldauja: Donu no-į kitės, nes jūsų užmokestis gau- 
bis paeem (Duok mums rainy- įsus danguje”.

daine 
niekur
mos savo kilnioms pareigoms, 
o gausite nevystantį gyveni
mo vainikų.

Varg. J. Brazaičiui ir para
pijos chorui ačiū už prisidėji
mų prie pagražinimo pamal
dų ir pakėlimų pamaldumo 
dvasios į Viešpatį Dievų gie
dojimais ir muzika. Jus bus 
sunku pamiršti, nes kiekvie
nas garsas jungs mintį su jū
sų maloniomis giesmėmis. Te
gul Dievas greitai išklauso

katekizmo pamokose, nyje labai malonų įspūdį, ku- 
nerasi. Būkite ištiki- ris negreit bus galima pamiršt.

Ačiū širdingai už visa tai. 
Ačiū mokyklos vaikučiams,

parap. chorui, Liet. Vyčių 24 
kuopai ir šeimininkėms wž su
teiktas dovanas.

Kon. J. Mačiulionis, M.I.C.

BRIDGEPORTIEČIŲ
DĖMESIUI

J, E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIO 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

KVIEČIAME

evui, Kurs davė apsčiai šve- skiria, bet Dievo palaima te- -ūsų liannoningos llialdos. 
os ramybės. Baigiant kiek- pasilieka su jumis ant visa- y- žodžiu ačįfl v,gh

bę), bet kaip gyveninio pral 
tika liūdija, kai kur jos labai 
trūksta. Aušros Vartuose per 
pastaruosius ketverius metus 
ramybės dvasia, kaip koks iš 
dangaus lietus, gaivino mūsų 
veikimų ir išdavė gražius vai

Mokyklos vedėjoms - sese
rims ačiū už teiktų pagalbų 
mažyčių auklėjime. Tikros iš
minties mylėtojomis jus gali
me vadinti, nes aukštesnės iš
minties kaip toji, kurių ran-

METINĖS
SUKAKTUVĖS

ienų žodžiu ačiū visiems 
parapijonams bei draugijoms, 
kurie ir kurios per keturis 
metus man padėjote klebona
vimo sunkių naštų vilkti taip 
sunkiu depresijos nietu. Jums 
ir Dievas teatlygina už jūsų 
vargų ir pasiaukojimus.

Ačiū atsisveikinimo puotos 
rengėjoms ir rengėjams ir vi
siems jos dalyviams. Seimini
nkių mandagus patarnavimas, 
mokyklos vaikelių ir parap. 
choro pritaikintos dainelės, 
kalbėtojų kalbos sukėlė ma-

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos 2 sk. visus kvie
čia į metinį piknikų, rugsėjo 
29 d., Vytauto daržan.

“Popiet anksti piknikan, oiP° P*etlb 
vakare į praloto Krušo sutik
tuves”. Taip kalba rėmėjos.

Bridgeporto skyrius ytin 
gražiai rengiasi piknikan. Ko 
misija C. Petraitienė ir J. Pul
sis džiugino net ir tolimesnių 
kolonijų skyrius savo raportu 
Centro susirinkime. Ir ko ten 
mūsų skyrius neturės! Ir ratų 
suks su saldainiais ir “pop

Ponas Leases, žinomas gera
darys, aukoja savo trokų ru
deniniam piknikui Šv. Kazi
miero akademijos naudai. Tro 
kas išeis 1 vai. popiet, rūgs 
29 d. Iki to laiko stovės prit 
Gudų krautuvės. AkadamtKės, 
kurios nuskirtos seserų padir
bėti piknike iš mūsų koloni
jos, gaus “raidų” į piknikų, 
jei susirinks prie troko 1 vai.

P. Leases ačiū ir lai V. Die
vas šimteriopai atmoka.

Rėmėja

ŠOKIŲ VAKARAS 
PAVYKO

Mylėjome jį gyvų 
Nepamirškime nei mirus

-i ‘

įtL&L

ZENONAS LĖKIS

Mirė Rugsėjo 29 d., 1934
Jau metai sukako kaip 
mūsų mylimas tėvas ir 
vyras Zenonas liko išrau
tas iš mūsų tarpo. Nėra 
žodžių tani, kad būtų ga
lima išreikšti kokiu di
delė žaizda yra palikta 
mūsų motinos ir vaikų 
širdyse. Suteik jam, Auk
ščiausias, lengvų šios ša
lies žemelę!

Atminimui pamaldos i- 
vyks Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, šeštadie
nį Rugsėjo 28 d., 8 vai. 
ryte. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažį
stamus.

Nejmsigailėkite laiko, 
kaip kad buvote laidotu
vėse mūsų mylimam vy
rui ir tėveliui, Zenonui, 
taip neatsisakykite būti 
jo sukaktuvių pamaldose.

Taip jMit kviečiame ir 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pa
minklo pašventinime ru
gsėjo 29 d., 2 valandų po 
pietų, Švento Kazimiero 
kapinėse.

Nuliūdę:
Moteris ir Vaikai.

STANISLOVAS 
A. 5IMKU3, Sr.

Mirė rugsėjo 25 tl. 1935 In., 
6:15 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo Iš Kauno rėdy- 
bos. Kaltinėnų parap. Ameri
koje išgjvtno 4 7 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų moterį onų, po 
tėvais Grabauskaitė, 4 sūnus: 
Kazimierų, Jonų, Stanislovų ir 
Klemensų: 4 dukteris: Onų, K- 
Leanorų, iteginų ir Helen, bro
lį Benediktą, Shamokin, Pa., 3 
žentus: J. Stukį, J. Bundu, E. 
Jankovvskų, 2 marčias: Marle 
Ir Hose Šimkus.

Kūnas pašarvotas 1400 So 
Cicero Avė. Tel. Cicero 79. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 
28 d. iš namų 8 Vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Antano parapi
jos bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų liūs nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tainus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, l>n- 
K(<-r,vs, Zeniai, Marčios.

Laidotuvių direktorius J. V. 
Eudeikis. Telef. YAItds 1741.

a|a
VIKTORIJA

PECIULKIENĖ
( Po tėvais Stonaitė)

Mirė rugsėjo 24 d. 1935 m., 
5 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo Iš Tauragės aps
kričio, Eržvilko parup. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Paliko rlldelinme nuliūdima 
vyrų Vincentų, dukterį Marijo
nų, s<-ser Barborą ir brolį Zi
dorių Ir dnug kitų giminių; o 
Matūroj motinėlę.

Kūnas pašarvotas 3140 \V.
551h St. Tel. KKPublic 3371. 
Laidotuvės Įvyks šeštadienį, ru
gsėjo 2 8 d.. Iš namų 8 vai.
Ims atlydėtu į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurtoj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų Ims nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžliil kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdo: Vyras, Duktė, Se
mto, Brohs Ir Gtmtnės.

laidotuvių direktorius J. F, 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

A IA
AGNIEŠKA

LUTINSKIENĖ
(Po tėvais Lciikšaitč)

Mirė rugsėjo 26 d. 1935 m., 
11:40 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Telšių apskri
čio, Rietavos parap., Jucių kai
mo. Almerikoje išgyveno apio 
35 metus.

Paliko dideliame nuMūdime 
dukterį Uršulę Lukošienę, sū
nų Bonifacų, žentų I^eonų Im- 

koAių, marčių Margaret, po tė
vais Khemaltis, brolienę Agnie- 
škų Armalienę, švoger) Kazi
mierų Lutinskų, žento motinų 
Veronikų Lukošienę ir gimines.

Kūnas paša.r\ otas 416 West 
1 Rth Kt. Laidotuvės įvyks pir
madienį, rugsėjo 30 d.. Iš na- 
imu 8 vai. bus atlydėta į ttte- 
vo Apvaizdos parapijos bažny
čių. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Duktė, Sūnus, žen
tas, Marti, BroMenė, šiogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja But
kus t'nde.rtaking Co. Telefonas 
CANal 3161.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
lp

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygoa

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULtman 5703

Reikale yra ir moteris
paromautofo.

Rūgs. 29 d. — šv. Mykolo 
parap.

Sjialių 13 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

Spalių 20 d. — Šv. l’ranciš-

I^apkr. 3 d. — Šv. Antano 
parap., Kewanee, III.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 
parap., Omaha, Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
kaus parap., Indiana Harbor, Mo.
In(L Informacijų reikale kreip-

Spalių 27 d. — Šv. Antano kitės adresu — Kun. |A. Lin- 
parap. Cicero. kus, 12259 Emerald Avenue.

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa- (Tel. Pullman 1200). 
rap., Spring Valley, III. Kun. A. Linkus

corn”, ir “Naliesninkų” su 
vištiena ir gėrimėlio, ir įvai
rių skanumėlių. -

Centro pikniko komisija su
sideda iš K. Garuckaitės, F. 
Burbienės, A. Vaišvilienės, E. 
Prosevičienės ir koresponden
tės S. Jurgaitės.

Visus kviečiame ir Iki pa
simatymo “grybų piknike” 
Vytauto darže rūgs. 29 d.

Viena iš jų

Nedėkingas sūnus. Jauname 
čių teisme teisėjas Ilolland mė 
nėšiui kalėjimo nubaudė John 
Feno, 19 m. amž., 5723 9. Da- 
men av. Nedėkingas sūnus nuo 
sergančios motinos buvo pa
vogęs $235.

BLOND?

Gini. Pan. Šv. jiarapijos du 
ro “confetti” šokių vakaras, 
rūgs. 22 d., pavyko. Buvo ma 
tyti svečių iš beveik visų ko 
ionijų, net ir iš tolesnių, kaip 
Cicero, Roseland ir So. Chica
go. Rengimo komisija dėkoja 
visiems, kurie tik atsilankė.

MOTERŲ SA-GOS APSK. 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, rugsėjo 27 d.
8 vai. vak. Dievo Apvaizdos 
parap. salėj įvyks Moterų Sų
jungos Chicagos apskričio su
sirinkimas. Atstovės prašomo? 
susirinkti. Valdyba

PLATINKITt “DRAUGĄ

&R.UNETTE? GRAV

Have ----------------*

B« progrestivt about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair — change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cLeanses, reconditions, and tinta your hair in one pleasant 
treatment. We‘Il help you select a becoming shade or subtly 
inaprove your present color to make it more alluring.

Mail lUt cotr^an u itb a tbrta-lnck ttraatl af jaar 
kair aad wa will traat it aa4 ratara it, pattpaH, 
witb aar rtcaaimtndationt f ar CLAIROL trtalataat.

BIVERLY KING. Coim^Hmn 
HAIR BBAUTY GUILD

W«m 4«<h N«w York City’ 
N«w..!1.! P.1*! .'SSIMl
Mirtai..........................t.................
City............ . r., i. f
M» BMuty SfcoR..<..i.T....T.T....V.Tf77f

.-.-.,Aynr,r,n
<......R>...S

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
--------------o--------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

---------o---------
Suvirš 50 metų prityrimo 

--------------o--------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
--------------o--------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1.1. Zolp 1646 West 4Gth Street 
Pilone BOUlevard 5203

I, F. Einteikis 
Larirawicz ir Sumiš 
I. LMen

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Pbone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Pilone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49tli Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

J. F. Raižius 668 West I8th Street
Phone CANal 6174

S. M. Skydas 718 West 18th Street
Pbone MONroe 3377—

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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PIKNIKAS Rudeninis PIKNIKAS
$V. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ, SEKMADIENI, RUGSĖJO (SERTEMBER) 29 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

ŠOKIAI-ĮVAIRIAUSI PASILINKSMINIMAI

Kviečia visus
KOMITETAS

VIETINĖS ŽINIOS
KRTI 300 PUOTOJE 
AUŠROS VARTUOSE

Praėjusį trečiadienį Aušros 
Vartų parap. salėj suruošta 
graži puota — atsisveikinimui 
su buvusiu kleb. kun. J. Ma- 
čiulioniu ir sutikimui naujo 
kleb. kun. M. Urbonavičiaus. 
Aušros Vartų (Chicagoje) pa-' 
rapijonų prisirinko tiek, Kad 
didelėj salėj vos vos galima 
buvo visus susodinti. Be to, 
matėsi svečių iš North Side, 
Brighton Park, Town of Lake, 
Marųuette Park, So. Chicago, 
Melrose Park, net iš Kenoslia, 
Wis. Aušros Vartų mokyklos 
vaikučių ir didžiojo choro va
dovaujant varg. J. Brazaičiui

tis, pakartoti operetę “Pina- 
fore” lapkr. mėn. pradžioje. 
Operetė bus pakartota gražio
je ir jaukioje Sokol auditori
joje. Choras pratybas daro

Lituanika II į Dubliną. Ap
daužyta Vaitkui nusileidžiant 

, Airijoj, Lituanika II rūgs. 25 
d. užkelta ant kariuomenės tro 
ko ir nugabenta į Dubliną. 
Pats Vaitkus išvyko į Londo
ną,

Suvažinėtas vestsidietis.
kiekvieną trečiadienį, Aušros prje Westem ir 59 gatvių 
Vartų parap. muzikos kaniba- highway policminas AVilliam 
ryje. Choristai susirinko veik | Cross, 2916 Lowe av. rnotor- 
visi, kurie šiam chorui pri- eikliu suvažinėjo .Toną Ruibį,
klausė per praėjusius metus. 
Be to, energingai besidarbuo
jant choro valdybai ir rėmė
jams, kas praktiką prisideda 
net keliolika naujų choristų- 
čių. Jau tėmijant dabar ma
tosi, kad šis choro gyvavimo 
sezonas bus sėkmingiausias,

47 m. amž., 2106 W. 24 St.

Bėga iš prieglaudų. North 
j Avenue policija, pranešta ie
škoti John J. Rushkiewicz, El- 

, gin valstybinės prieglaudos į- 
Į namio. Jis pabėgo praeitą se
kmadienį, kuomet su kitais 

; devyniais tos prieglaudos įna-nes pas visus kaip rėmėjus,
taip ir pas choro valdybę l>ci | miais h"vo atv>'k'‘s i Cubs P®
visus choristus yra gyvo pasi- ] rką žiūrėti beisbolės lošimo.
ryžimo pastatyti chorą tokio-. Tyčeris, trijų “žmonių” vy- 
je aukštumoje, kokioje jis per ras pasodintas. Fxlwin Barn,išpildytas gražus programas.

Gražias kalbas pasakė: L. Si- i sav0 ,lg« K>’v™,In,> <1ar naka 31 m, liuterh) parap. mokyk-
mutis, I. Sakalas, d-ras Blo- '"'T' Be to' C’’°r° w''eJas X los mok5'to-iui l»sibaiKė links-

Saulis irgi matosi rimtai su- mas gyvenimas. Policija ji
sulipinęs jo gerove ir augi- suėmė už bigamiją. Už prakti
niu taip, kad yra labai malo- Ravimą laisvosios meilės da
nu pranešti lietuvių dainos

i mylėtojams, ir visai lietuvis- 
j kai visuomenei, jog L. V. “Dai

.r *"• »• • nos” choras pradeda savo naunuolis 15-16 m., o taip gražiai . . v .ją sezoną gerai. Iš lietuviškos 
laukiama tiktai

žis, d-ras Biežis, S. Sakalienė, 
J. Petraitis, Stulgaitis iš Ke- 
nosba, Wis., kun. Vaitukaitis, 
d-ro Račkaus žmona Kotrina 
ir k. Ypatingą dėmesį susirin
kusių atkreipė Stulgaitis. Jau

Naujas teisėjas. Vyriausias kriminalio teismo (Cbi- 
'cagoj) teisėjas Denis Normovle (kairėj) sveikina naują 
teisėją Hussidl Whitman, kuris paskirtas vieton mirusio 
teisėjo David M. Brothers. (Aeme Photo)

Dar daugiau gemblerių. Pa
darius 8 kratas vidurmiesty 
policija dar suėmė 23 gemblo- 
rių.

Respublikonų “round table 
luncheon”. Rūgs. 30 d., 12:15 

j vai., Henriui valgykloj, 67 W. 
Randolpb St. Chicagos respu
blikonų Smetonos bus “round 
table luncheon”. Kalbės Chi
cago Tribūne leidėjas B. R.

DR. BRUNO W AINORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

bar turės atsėdėti.

McCormick, Daily News lei
dėjas Frank Knox, Lowden, 
Small, Einmerson ir eilė kitų. 

PAKI»\VIMI I KEAI. EsTATE

Kontraktoriain.H ir Tnv<>storlams. 
Paskutinė proga jums nusipirkti £«•- 

| mės akerų kaina, ant 95-tos gratv. 
I prie Cicero Avė., Oak I,awn. Turiu 

parduoti, reikia pinigu. 71/, akerų 
(11A ketvirtainių miesto bloku) už 

! IC500. galima paskirstyti Ttinn ver
ta $22.000. Gerai iftsivvsėiusi apvlin- 

' kė. Mokyklos, bažnyčios ir krautu
vės. Rusų transportaei.ia prte prt

1 durų.
17041 \VeM 95tb Stilių

♦

lietuviškai ir nuosekliai kai- i 
bėjo, kad čikagiečiams buvo 
tikras surprizas. Ant galo ka
lbėjo patys to vakaro “kalti
ninkai” kun. Mačiulionis ir 
kun. Urbonavičius. Vakarą ve 
de kun. A. Jeskevičius, Auš
ros Vartų parap. vikaras.

visuomenes
paramos. Lietuvytis

NORTH SIDE ŽINELĖS

stosime j darbą. Šiuo noriu
priminti, kad rūgs. 27 d., Šv.
Mykolo parap. choras turės

Aušros "Vartų di augi jos įteikė repeticiją. Po repeticijos bus
dovanų. susirinkimas.

Puota gražioje nuotaikoje ,, , . . . . , . ..•' 1 Malonėkite visi cbonstai-tes
nusitęsė net iki 12 vai. Rap.:..,. . ... ...* r būtinai atsilankyti. Kores-te

Buvusiam ir naujam klebo
nams mokvkla ir kai kurios

DIRBK, ŽMOGAU, TAI IR 
DIEVAS PADĖS

ŠVIEŽIAS PASTEURIZUO
TAS PIENAS YRA AUKŠ

ČIAUSIOS RŪŠIES 
PIENAS

Pienas, kurį gaunate užda
rytam, švariam stikliniam bu
tely yra Šviežias Pasteurizuo- 
tas Pienas — aukščiausios rū
šies kokį galima gauti. Kadan-

---------- gitiktaitas pienas, kuris ati-
Atostogoms pasibaigus, vėl tinka griežtiems nustatymams

ŽINIŲ - ŽINELES
Sunkiai sužeistas Pužauskas.

Dviejų automobilių katastro
foje sunkiai sužeistas Aštuo
nioliktos kolonijos biznierius

, . . Pužauskas. Sykiu sunkiai su-rą, kuris pradėjo savo nauja l . .
' žeista ir su juo važiavus bri- veikimo sezoną didžiausiu en- .

dgeportietė moteris, su kuria 
Pužauskas rengėsi neužilgo su 
situokti. Sužeistieji gulf Sv. 
Kryžiaus ligoninėj.

Sunkiai serga. Z. Dobraval
skis, seniau laikęs biznį prie 
W. 23 PI. ir S. Leavitt str

Taip sako sena lietuvių pa
tarlė. Ir kati toji patarlė yra 
teisinga, galima suprasti pasi
žiūrėjus į L. V. “Dainos” cho

ne vien pasteurizavimo vietoj, 
J'rt ir ant pačios ūkės yra ima- 
r ias pardavimūi kaipo švie
žias pasteurizuotas pienas — 
jis yra “pirmos rūšies” pie
nas. »

Kiekviena šeimininkė, kiek
viena motina turi žiūrėti, kad 
jos šeimyna gautų eryniausį, 
geriausi maistą kokį galima 
gauti. Taieri. kuomet ii įsako 
savo pieniui palikti šviežaus 
oieno prie durų kasdiena, ji 
žino, kad gauna vien geriausį 
ir vra apsaugota nuo prastos 
rūšies maistų.

(Skelb.)

r —

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinant ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietu vlškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išninkame Cash 
Vlsoklm Rūšie- Insurance — Ugnies. Vės,įlos. Automobilių,

Stiklų Ir 1.1.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ajit Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos «uo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISlUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ B

tuzijazmu, stodamas į darbą 
visomis savo galingomis jėgo
mis; gi jam į pagalbą atėjo 
naujai susiorganizavus Dainos 
Rėmėjų draugija, kitaip sa
kant L. V. “Dainos” choro 
rėmėjų draugija, kuri savo pi
rmuose posėdžiuose sykiu su šiomis dienomis rimtai susir- 
choro valdyba nutarė, ir jau go. Guli gvven. bute 2202 AV 
visu smarkumu pradėjo reng- Cermak Rd.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Nauja Midwest Bučernė ir Groserne
2210 W. 23-čio PI.

Gerbiamieji! Mūsų įstaiga užlaiko aukščiausios rūšies mėsą ir visokias 
maisto reikmenis pasirinkimui pagal Jūsų reikalavimą.

Kiekvieną penktadienį Ir šeštadienį darom išpardavimą (SALES). Apart to, 
duodame kuponus išlaimėjimui Cash pinigais kiekviena savaite. Laiminga ypa- 
ta gali laimėti iki penkiasdešimt dolerių ir nemažiau kaip du ir pusę.

Nelaimėdami Cash, surinkę tam tikrą skaičių kuponų, galima pasirinkt skir
tingos rūšies dovanas veltui. Del platesnių informacijų tėmykite mūsų garsini
mus anglų kalboj.

Maloniai kviečiam atsilankyti.
Savininkas BURDULIS.

j*

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTICALAND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 6030

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name' 
Valandos kasdien nuo 9 iki f 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyėios

vakarais 8 iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic ilfltlt,

Te’ephone: BOUlevard 2800

joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 SOUTH ‘SHl.lSn AVENT1 
Res 851R S ROCKWFI,L ST 
Telephone: REPublir 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pitone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 AUTOMOBILE^

EMIL DENEMARK INC.

----- -  Vartoti; Kary Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BTTTCK '35, 5 Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas ............ $895
BT'TCK ’SB. Club Sedan su trunk. garantuotns ........................tR25
BTTTCK *35. 5 Sedan 47. garantuotas.......................................... $795
BUICK •34, 5 Coupe 58. maitai vartotas, garant..................... $895
BUICK ’34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant.......................... $895
RT’TCK *33, K Sedan <57. tobulas, garant.................................. $895
RT’TCK *32. 5 Sedan 98. tobulom stovy .............................. $195
BT’ICK '32. 5 Coupe 98. labai puikus. Barant ................ $495
BT’TCK '31, Sedan 91. geroj tvarkoj............................................ $395
BT’TCK. '29. Z-4 Coupe, Kernai apkalnuotas .......................... $95
RTTTCK '29, 5 Sedan 47. gražus maitas karas .......................... $95
BTTTCK '30. 7 T.lmo SeS1 drnt. ratai, eina O. K.................... $225
CADTT.LAC '30. 7 Sedan, pertaisytas ....................................... *395
CAPTLLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... *495
CHEVROLET '34. 5 Sedan. kaip naujas .............................. S195
HirnSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K............................................... $ 95
T.A SAT.T.E '31. 5 Sedan. pulki vertybė....................................... *495
LA SAT.T.E '30. S Sedan. 8 drnt. ratai ....................................... $345
LA 8ALT.E '29. R Sedan. drat. ratai ....................................... SI95
LTNCOLN •««. 5 Sedan. labai pulkus ....................................... S295
NASH '32. R Sedan. geras maitas karas ......................... ,, S295
OAKLANB '31, 2-4 Coupe, geroj tarkoj ..............................Si 75
PACKARB 'SŽ, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................ SR75
PACKARD 'lt. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................ S393
PACKARD '30. 7 8edan. puikiam stovy .............................. $325
PTERCE '80. 2 Coupe, laba, pulkam stovy ..............................$195
PONTTAC '34. 4 Durų Sedan. kaip naujas .............................. $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

Pocahontas Mine Run


