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SOCIALISTŲ VADAS CABALLERO 
VADAUJA RADIKALŲ MILICIJAI 

Sukilėlių kolumnos kovoja, 
kad pasiekus Madridą 

MADRIDAS, rugp. 3. — 
Radikalu vyriausybės valdo
muose plotuose socialistu ir 
komunistu vadovaujami mili
cininkai puola vienuolynus, 
bažnyčias ir kunigų ir vysku
pų namus. Ieško pinigu ir ver 
tingų popierių (valstylies bo-
nų). Kai kur randa ir užgro
bia. 

Jaenc milicininkai areštavę 
Veronos vyskupą, kurs, anot 
radikalų, bandęs pabėgti su d i 
dėle pinigu suma. Areštuota 
dar ir vyskupo sesuo, pas ku
rią rasta paslėptu daug vals
tybes bonu. 

SHftOVIA, Ispanija, rugp. 
3. - - Gon. Molą sulaikė savo 
armijos veržimąsi Madrido į 
link ir ėmėsi žygių, kad Tspani | 
jos žieminėj daly išnaikinus 
pasireiškusias ginkluotas radi
kalų grupes, kurios daug kliu 
do žygiams prieš Madridą. 
Pirmiausia pasiųsta 10,000 ka 
rių, kad išblaškius radikalus 
San Sebastian miesto apylin
kėse. 

SUKILĖLIU LAIMĖJIMAI 
ŠĄLU MADRIDO 

UŽMIRŠTAS ŽMOGUS 
SLEGIAMAS SU MOKES

ČIAIS 

Paima miesto dalis, Mąjorea saloje, už ISOtmylių pietrytų link nuo Barcelonos. Madrido vyriausybes lakūnai šin miestan 
svaidė orines bombas. Miestas labai nnkentėjoį/Bugrianta ir atvaizde matoma garsioji katedra. Mat, salos gyventojai yra nu
sprendę būti vienybėje su sukilėliais., 

Plačiuoju užsimojimu vyk
domas teroras, ypač prieš ku
nigiją. Daug kunigų barba
riškai kankinami ir pagaliau 
žudomi. 

MADRIDAS,. rug£. 
neslepiama, kad sukilėlių žie
minė armija keliomis kolium-
nomis ;palengva žygiuoja Ma
drido link. Tačiau radikalai 
vis dar nuginčija sukilėlių 
laimėjimus, žinoma, jie nu-

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 3. — Ispanų sukilėlių 
koliumna po kruvinų mūšių su 
radikalų vyriausybės pajėgo
mis užėmė Guadarrame mies
to! j , atsirandantį Guadarra-

*,. j ma kalnų pašlaitėje, iš kur 
yra atviras kelias Madrido 
link. 

KATA! IKAI SVARSTĖ 
TAIKAI PLANUS 

LONDONAS, Anglija. — 

A. D. FEDĖACIJA TEI-
SIA "MAIŠTININKUS" 

WASHINtfTQN, rugp. 3. 

ETIOPAI ATNAUJINA 
KOVĄ PRIEŠ ITALUS 

BIRŠTONE APIE 1,600 
VASAROTOJŲ 

O. 

Katalikų Tarybos tarptauti- t — Amerikos Darbo federaci

nis mūšis buvo vienas' krūvi 
iriausiųjų. Vyko tris paras. 
Sukilėlių pusėje apie 800 žu
vusiųjų. Madrido ginėjai toli 
daugiau nukentėjo, kadangi ginčys ir kai bus priversti mes 

ti šalin ginklus ir pasiduoti, j jie prastai įginkluoti. 
Vyriausybė protauja, kad jei j T a r p khų y n s u ž e i s t a s i r 

sukilėlių koliumnos vadas gen. 
Ponte. Jam buvo patarta eiti 
ligoninėn. Bet jis liepė savo 

ji neteks Madrido, nnsikels ki 
tur ir toliau kovos prieš su
kilėlius. 

Žieminiam fronte radika
lams milicininkams vadovau
ja socialistų partijos vadas 
Caballero. J is kasdien lanko 
kovos fronto įvairias dalis ir 
padrąsina darbininkus ir jau
nuolius, kad nieku būdu nepa-
dnotų savo pozicijų. 

žaizdas apraišioti ir pasiliko 
toliau vadovauti koliumnai. 

niams santykiams globoje per 
eitą liepos mėnesį čia įvyko 
katalikų konferencija pasau
lio taikos palaikymui. 

Aštuonių fantų Katalikai 
atstovai dalyvavo konferenci
joje ir svarstė pastovios tai
kos palaikymui planus. 

Konferencija priėmė rezo
liuciją, kurioje tarp kitko pa
žymima, kad taika pasaulyje 
gali -būti užtikrinta tik su val
stybių draugingais santykiais, 
paremtais teisingumu ir mei
le, bet ne smubrtu; kad pasto-

jos pre7identa| 1VY Green su
kvietė posėdin |šios organiza
cijos pildomąjį, tarybą ir jai 
pavedė teisti dvyliką "maišti-
maku/ ' vadų, feuįe skaldo fe
deraciją. Tarp kaltinamųjų 
pirmą vietą užima angliaka
sių organizacijos prezidentas 
Lewis. Kiti yra didžiųjų unijų 
viršin inkai. 

LONDONAS, rugp 
Žiniomis iš Etiopijos, etiopai 
atnaujino karą prieš italus ir 
pradeda grasinti net A Adis 
Ababa miestui, kur italai turi 
visą savo veikimo ašį. 

Etiopams vado vau ja *n,. jas 

BIRŠTONAS. — liepos 
mėn. 5 d. Birštone buvo apie 
1000 vasarotojų, o dabar 
jau 1,600. Visos vi
los, vasarnamiai ir net men
kesni butai miestelyje išnuo-
muoti. Vasarotojų tarpe yra 
daug Bytauto D. unversiteto 

PROVIDENCE, R. L, rugp. 
3. — Kum C. E. Coughlin 
sakė prakalbą apie naująją 
santvarką. Masinis susirinki
mas įvyko atviram ore, daly
vavo apie 30,000 piliečių. 

Kun. Coughlin pažymėjo, 
kad užmirštą žmogų (darbi
ninkų masės) vyriausybė at
siminė ir priverčia jį, kad mo 
ketų jos, vyriausybės, išlaidų 
sąskaitas. 

Patariant tarptautiniams 
bankininkams, vyriausybė yra 
paskyrus morgičius gazolinui, 
sviestui, duonai, visiems valgo 
nvems produktams ir vais
tams, aiškino kun. Couglili-
nas. š ie morgičiai tai mokes
čiai bankininkų naudai. Dėl 
to, šiandien ir pragyvenimas 
brangėja. 

Kassa sūnus Dedjasmateh .v) P ^ f ^ n r f y r ^ ^ 
be r ra ir ras Imu. 

Etiopijos negusas Hailefve-
lassie yra Anglijoj. Kalbama, 
kad jis planuoja grįžti Etiopi 
jon, kad ten vadovavus etio-

PILIEČIU PASTOVUS 
REGISTRAVIMASIS 

CHICAGOJ 
Šiandien, rugpiūčio mėn. 

4 d., Chicagoj p rasidctte *pi-

Visi kaltinamieji pakviesti 
šin teisman, bet nė vienas jųĮpams prieš italus, 
nepasirodo. 

Teismo sesija perdėm yra 
slapta. Nežinoma, kaip ji bai
gsis. 

lų mokytojų, valdininkų. Yra 
svetirųšalių. 

Tokios daugybės vasaroto
jų Birštonas, pokariniais lai
kais susilaukęs dar pirmą 
k'arta. 

PRERIJŲ GAISRAS 
SUNAIKINO ŪKJ 

Sekmadieni pasireiškęs 
sras (matyt, iš pamesto 

rai 
le 

gančio eiga reto galo) sunaiki-
i no didelius džiūstančių javų 

rugp. 3. | plotus ii- J. v'.»Kucho ūkio vi-

GIBRALTARAS, rugp. 3. 
— Ispanijos radikalų valdo
mi keli karo laivai ir toliau 
netoli čia atkakliai kovoja 
prieš sukilėlius Morokos ir Is
panijos pakraščiais. Girdimi 
šaudymai iš patrankų. 

vios taikos palaikymui reika 
linga vykdyti Popiežiaus Pi-f SUKILĖLIAI ŠAUKIAMI, 
jaus XI enciklikoje Quadra-; KAD PASIDUOTŲ 

Pralošusreji Madrido ginė-: Svirno Anno" pažymėtus nu-
jai tolokai atsimetė atgal. 'rodymus ir griežtai atmesti. GIBRALTARAS, 

.šalin materialistinius princi- — Ispanijos radikalų parla- j sus trobesius Orland miestely-
a V S e jpus , ant kurių pa.remtas ko-'mento pirmininkas Diego Mar je, 151 gat. ir 80 ave. Apie 100 

munizmas, lygiai ir kapitaliz- tinez Barrio, kairysis respu- savanorių ir ugniagesiai iš ap 
mas šiandieninėj savo formoj. blikonas, per radiją paskelbė linkinių miestelių per visą die 
Materialistiniai principai yra , kvietimą sukilėlių kariuome-
priešingi katalikiškoms dok-|nei, kad ji pasiduotų "teisė-
trinoms ir jie yra nesutikimų, t a i ' ' vyriausybei, kadangi pa-
svarbiausioji šaknis. 

GRAŽIAI TVARKOMAS 
MIESTAS 

. i 

SIS. 
Bus įvesta nauja registravi 

mosi sistema. įsiregistravu
siems piliečiams nereikės atei 
tyje registruotis prie* bi ko
kius įvyksiančius rinkimus. 
Svarbiausias piliečių identifi-
krv', )< s h,?'-; jų pavprdžin pa
rašai. 

j» ...w- •• -iinass vykdomas 
L'hicago rink:mų kcmisionie-

raštinėso. C itv 

Kitose šių kalnų 
taip pat vyksta kruvinos kau>-
tvnės. 

PASAULINE PARODA TU
RĖS KATALIKŲ 

PAVILIJONĄ 

ZARASAI. — Atvvksta i 
Zarasus pripažįsta, kad Za.raj ril-' ^ a r ^ ° 
sai ypatingai gražiai tvarkė- ' ' a " -
mi. Namai, namelia; padažy
ti, tvoros sutvarkytos, šaligat 
viai tiesūs, gatvės plačios. Į-
vairių spalvų koloritas su 
gausiu sodų žalumu daro ge
rą įspūdį. Be to, palyginti 
ŠVMU, šeimininkai miesto su- ' s a v o ^T™ Stanley be 
tvarkymu labai susirūpino. 

PRIPAŽINTAS JAI PRI
SIEKUSIŲJŲ TEISMAS 

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
1937 metais čia įvyksianti me
no ir technikos pasaulinė pa
roda turės ir katalikų pavili-

>Vakar keli vsukilėlių laku- j o n ą (skyrių), taip kaip yra MARSELIS, Prancūzija, 
rugp. 3. — Karo laivu Quincy 

ną sunkiai dirbo iki sulaikė 
liepsnų plitimą per išdžiūvu
sias prerijas. 

• sigailėjimas dar neuždarytas., Ir Chicagos apylinkėse vi- LIETUVIS VEDĖ JAPONĘ 
I B » r W kvočia r ^ H ^ ™ . s u r ž o l ė i š d ž i u v u s

v
i r ™a ž i*u-j DULR žiniomis, neseniai da 

sia kibirstis sukelia gaisrus, 'ponijoj vienas tenykštis lietu-
Per šią sausrą visur reikalin-; v i & vedė japonę. Tai, gal 
gas nepaprastas saugumas. 

SUGRIAUTA VALENCIJOS' B
v

a r r i o kvief"ia P a s i d a v i m a n 

KATEDRA l>TPac toos karininkus, kurie 
j savo širdyje yra priešingi su-

nai iš Morokos puolė karo lai- buvę įvykusioj 1931 metais J „ L V « i •* u , • m % T> v t . J . eia atvežti pasprukę iš Madri-
v.us su bombomis. Bet nepa- Prancūzijos kolonijų parodoj ^ T _ - « - L or ~* - . 
taikyta ir laivai išsisukę pas- Vincennese. 
pruko. 

ANGLIJA UŽ NEUTRA
LUMĄ 

Toje parodoje katalikai tu 
rėjo savo misijų skyrių, kurį-

do, Ispanijos, 85 amerikiečiai. 
Pasakoja apie baisenybes 

kilimams, bet priversti daryti 
tai, kas viršininkų liepiama. 

Jis leidžia suprasti, kad jei 
sukilėliai ir toliau atkakliai 
laikysis dabartinio nusistaty-

ILLINOISO LEGISLATO-
ROS SESIJA 

~ Madride. Valencijoje iš baž- mo, bus blogiau šalį ap-
nycių išlikusios tik trys. Su
griauta ir puošnioji katedra. atlankė daugiau kaip 8 m i Ii 

jonai žmonių. 
Rengiamoj parodoj katali-1 B R 0 Q K S p U 0 L A p I R K i M 0 

LONDONAS, rugp. — An- kų pavilijonas vadinsis meno 
gbjos v>*riausybė paskelbė, i r tikėjimo skyrius. Užims MOKESČIUS 

siaus komunistiškas režimas. 

DIDELIS UOGŲ DERLIUS 

KALNIŠKĖS. — Sūsnin-
kų, Žaliosios miškuose šiais 

SPRINOFIRLD, , ILL., 
rugp. 3. — Illinois legislatū-
ra šiandien susirenka savo 
papraston antro jon sėsi jon. 
Ši serija pirmiausia gvildens 
bedarbių šelpimo klausimą. 

būt, pirma tokia pora pasau-
lv. 

NEPASIMATE SU 
HITLERIU 

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Lakūnas Lindberglias aplei
do Vokietiją. Jis norėjo pasi
matyti su Hitleriu. Tas neį-
vvko. 

Policija areštavo Mrs. Anna 
Straukas, 42 m. ainž.. kuri su 

miesto 
leidimo statosi namus iš pre
kinių vagonų lentgalių ant sa
vo sklypo, 9917 So. Union 
gat. 

Policija nurodo, kad toje 
vietoje tik geresni namai gali 
būti statomi. O ji tai daro 
priešingai ir tai dar be leidi
mo. 

Pašaulkta teisman Mrs. 
Straukas reikalavo, kad jos 
byla būtų nagrinėjama su pri 

j siekusiais teisėjais. Ši teisė 
jai pripažinta ir visas reika
las perduotas miesto teismų 
vyriausiajam teisėjui. 

kad ji pritaria Prancūzijos daugiau kaip pusantro akro 1?^™^!™™ ^ w i t , i 
. f- i • A- -n , , T f . , . Respublikonų partijos kan- metais labai daug užderėjo 

vyriausybes kvietimui pasilik- plota. Jame bus vaizduoia- J - J * • T«- r. v r , , . 
. / . i- • T •• I T ' v v. , J didatas j Illmoiso gubernato- uogų, žmonės nuwnkti nesus-
ti neutraliais Tspamjos sukili- m a s Bažnyčios aktyvumas. { .„fi w 0 , r i o y i j R ^ ^ O «>U • • Mi m u 

. . . • ' • rius VVayiana Brooks aštriais, peja. Tokio gražaus uogų der 
Ž o d Ž i f t i s n i i o l a 3 O&n+n rkipl."imr» l i o n c v m n n a c r l « v n o o t ^ I m n n n 

Anglija yra nuomonės, kad 
jei Italija ir Vokietija mėgin
tų veržtis Morokon, arba i Is
panijos salas, Viduržemio jū
roje [pasireikštų karas. 

GUBERN. HORNERIS 
RYTUOSE 

CIVILINIŲ TARNAUTOJŲ 
ARMIJA 

o 
O. NEW YORK, rugp. 

Čia atvvko Ulinoiso guberna-žodžiais puola 3 centų pirkimo liaus žmonės dar neatsimena. 
MUKtfcCIŲ SĄSKAITOJ m okesčius. Pažymi, kad šie Turguje uogų kaina neaukšta:, torius Horneris. Turėjo pasi-
Apskrities iždininkas Criil mokesčiai yra nepavelkama literis kaštuoja 15 centų. tarimų su demokratų partijos 

praneša, kad jau pradėta siųs bįednuomenei našta. Tas yra I Taip pat šiuose miškuose j nacionalio komiteto pirminin-
tį per paštą 1935 mokesčių i valstybiniai mokesčiai u i ma- 'esama daug riešutų. Jų d e r - k u J. A. Farley apie politine 
sąskaitos. žiausias darbininko pajamas, liūs irgi numatomas nemažas, kampaniją. 

VVASHINOTON, rugp. 3. — 
1935-36 metais federalinė vy
riausybė išlaikė daugiau kaip 
824,000 civilinių tarnautojų ir 
darbininkų. Per pereitais tre
jus metus tarnautojų skaičius 
padidėjo 40 nuoš. 

MANAGrUA, Nikaragua, 
rugp. 3. — Čia kilę gandai, 
kad llondurase kilusi nauja 
revoliucija. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien saulėta; popiet vė
siau atsisukus šiauriniam vė
jui. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

L. VYČIŲ SEIMO PROGA 

dėsnis tėvų pritarimas, plačiau ir daugiau 
veikiama, L. Vyčiai augs ir neš džiaugsme 
visai mūsų visuomenei. 

Antradienis, rugp. 4 d., 1936 
• m i l i n i u i 

TUO PAČIU REIKALU 

Šiandien prasideda L. Vyčių, mūsų jau-
nmio organizacijos, seimas. J is jau dvidešimts 
ketvirtasis iš eilės. Vadinas, organizacija jau 
nebejauna. Dvidešimts keturis atskirus kar
tas jaunimo vadai rinkosi tartis savo orga
nizacijos reikalais ir rišti sunkiąja mūsų jau
nimo organizavimo ir jo palaikymo proble
ma. Kitais metais jau bus minimas L. Vy
čių sidabrinis jubiliejus. 

Organizacijos gyvenimas — tai n e vie
no žmogaus gyvenimas. Jei atskiras indivi
das savo gyvenime mato visko: susiduria su 
pasisekimais ir, priešingai, su nepasiseki
mais, tai ką kalbėti apie kelių tūkstančių 
žmonių kolektyvų. 

Sakytum, L. Vyčiai po dvidešimts ketu
rių metų savo gyvavimo, po tiekos seimų 
ir šiaip jau rajoninių konferencijų, turėjo iš
augti į didelę jėga, į organizacijų, susidedan
čių ne iš keliolikos šimtų, bet ir keliolikos 
tūkstančių šimtų, bet iš keliolikos tūkstan
čių žmonių. Taip nėra. Jaunimo organizavi
mo, vadovavimo ir auklėjimo klausimas te- ! 

bėra problematiškas. Taip yra ne tik su mū
sų, bet ir kitų tautu., teisingiau — viso pa
saulio jaunimu. 

Laikas bėga. "Keičias rūbai margo svie
to'7 — kaip sako ALaironis, Keičias papro
čiai, keičias gyvenimo sąlygos, yra pasikei
timų ir pačiame jaunime. Dėl tų pasikeiti
mų senesniosios kaitos visuomet nugąstauda
vo, visuomet jaunesniems pramindavo — 
"mes ne taip augom, mus kitaip mokė, mes 
kitaip elgėmės"... Ne kitaip tėvai ir dabar 
kalba savo vaikams. 

Jaunimo organizacijos, kad išsilaikyti, 
paprastai, taikosi prie gyvenimo, prie besi
keičiančių laiku. Keikia jaunimui sporto — 
jam duoda; reikia klūbnamių — juos stato, 
reikia knygynų — juos sudaro; reikia kito
kių dalykų — parūpina. Per daug dideii 
konservatistai tėvai '*W)derai3komis" jauni
mo organizacijomis nelabai pasitiki ir dėl 
to savo vaikus nuo jų draudžia. Bet čia 
įvyksta tiesiog apgailėtinas dalykas: nelei
džiant vaikų prie katalikiškų jaunimo orga
nizacijų dėtis, stengiasi juos laikyti namie. 
Bet retam kuriam tai padaryti pavyksta. 
Dėl to jaunimas nueina savo keliais — be 
jokios priežiūros. Tuo būdu daug jo dingsta 
i r Dievui ir tautai. 

Ne kitaip yra ir su mūsų jaunimu. Tė
vai buvo ir tebėra didžiausia kliūtimi, dėl 
ko L. Vyčių organizacija neišauga į gausu, 
ca ir galingų organizacijų. 

L. Vyčiai buvo stipriausi, kuomet dau-
unioje jį susidėjo iš ateivių. J ie mylėjo 

Dievą, mylėjo Lietuvą ir lietuvybe, dėl to 
stojo ton organizacijou dirbti ir dirbo. Savo 
laiku ji jau turėjo virš penkių tūkstančiu 
narių. Bet kai jL Omė susenti, iš organiza
cijos pasitraukė, nebeatsigriebiama. To narių 
skaičiaus nebepasiekiama. Dėl to, (kaip jau 
aukščiau sakėm, kalti tėvai, kalti ir senes
nieji nariai, kurie pergreit iš L. Vyčių eilių 
pasitrankė. 

Bet vis dėlto reikia džiaugtis, kad L. 
Vyčiai ne tik išsilaiko, bet ir gražiai dar
buojasi. Keikė tų tik labiau pasijudinti, dau
giau padirbėti, tėvams atkreipti savo dėmesį 
į Vyčius, leisti į organizaciją vaikus ir jai, 
kiek galint, moraliai ir medžiaginiai padėti, 
tuomet nūtų visai kas kita. 

Keikia manyti, kad šis \'yeių seimas su
ras priemones, kuriomis bus galima plačiai 
atidaryti duris jaunimui j šią nebe jauną, 
praeityje daug nusipelniusią organizaciją ir 
išplėsti jos veikimą. Kai bus geri planai, di-

Sąryšyje su L. Vyčių seimu ir tos mūsų 
jaunimo organizacijos reikalais "Darbinin
k a s " tarp kitko rašo: 

Tvarkant jaunimo ideologiją, reikia bet 
g? apdairiai žiūrėti į ateitį ir nedaryti sku
botai sugalvotų žygių. Čia kalbu apie bręs
tantį jau sumanymą, kurį manoma pravaryti 
Vyčių Seime, būtent, perkelti " V y t i e s " spau
stuvę ir visą organizacijos centrą į Naująją 
Angliją. Tas, be abejo, sustiprintų N. An
glijos Vyčius ir gal kiek sulietuvintų orga
nizacijos žurnalą. Tačiau, antra vertus, toks 
sumanymas, jei jis būtų įvykdintas, atneštų 
nemaža ir žalos, ir tur būt daugiau žalos 
negu naudos. Reikia atsiminti, kad Vyčių 
kuopų yra daugiausia Chicagoj i r jos apy
linkėse. Iškėlus iš ten organą, Chicagos Vy 
ciai giliai Įsižeisti}, kad jie pripažįstami ne 
kompetentingais tinkamai tvarkyti centro rei 
kalus ir, žinoma, pradėtų urmu likviduoti 
savo kuopas. Ar mes, Naujosios Anglijos 
jaunuomenė ir visuomenė, turėtume savy tiek 
pajėgos, kad galėtume atsverti tą nuostolį! 
Tai klausimas, į kurį vargu išdrįstume tei
giamai atsakyti. O jei ir surastume tiek gai
valingos energijos, kad galėtume tai atsverti, 
tai vis dėlto mūsų sąžinė negalėtų būti rami, 
kad prisidėjome prie suardymo Vyčių orga
nizacijos vakaruose, nes netenka nė kiek a-
bejoti, kad iškėlimas spaustuvės iš Cliica-
gos labai neigiamai paveiktų į tenykščių Vy
čių dvasią. Bestatant vienoj vietoj, ardytu
me kitoj. Ar ne geriau įtempti visas pajė 
gaskad niekur negriaujant, bandytume sta
tyti ir tenai ir čionai ? Lengva įkaitinti apri
botą jaunų delegatų skaičių ir pravesti bet 
kokį sumanymą, bet kalbamoji permaina yra 

lietumi Lenku Okpotame Selini Krašte 
Lenkai turį okupavę Suval

kijos krašto Augustavo, Su
valkų i r dalį Seinų apskričių. 
Augustavo ir dalis Suvalkų 
apskričių yra smarkiai aplen-
kinti. Senovėje Jeleniavo, Prie 
rašliaus ir artimosios sritys 
buvo grynai lietuviškos; šian
die jau mažai kas tuose kraš
tuose tekalba lietuviškai. Sei-
nų gi apskrityje ištisos para
pijos . yra grynai lietuviškos, 
lenkų okupuotos. 

Bažnytinė santvarka šiame 
okupuotattne krašte yra pali
kusi ibeveik, ta pati kaip bu
vusi prieš karą. Tasai kraštas 
padalintas į keturis dekana
tus: Augustavo, Teolino, Su
valkų ir Seinų. Šis pastara
sis yra labai mažas, nes be
veik visa sritis atateko Lie
tuvai. Visame dekanate tėra 
tik keturios parapijos: Seinų, 
Beržininkų, Krasnopolio ir 

kaip štai: kun. Vincas Guo-
gas (Ščebros klebonas), kun. 
Antanas Žievys (Ridzevo kle
bonas), kun. Vaclovas Budre-
vičius (Punsko klebonas), ku
nigas Konstantinas Peškaitis 
(Studzeničnos klebonas) ir 
dar vienas, kitas. 

Dignitarų lietuvių kaip ir 
nėra. Seinuose gyvena dar ga
rbes kanauninkas kun. Pet
ras Dvaranauskas, kuris len
kų valdžios buvo ištremtas i 
Lietuvą, bet ir vėl sugrįžo 
atgal į Seinus. 

Vienuolių šio krašto lietu 
vių yra tik vienas marijonas 
kun. Stanislovas Vencius. Be: 
dabar ir jis gyvena Varšuvo
je. Čia lietuviai turi savo gra 
žią bažnytėlę, kurią valdo tė
vai marijonai. Tai kunigaikš
tienės Magdalenos Radvilie
nės dovana lietuviams (19.1 o 

""•iMiMiįĮ© 
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS praslinkus. Kartu ir ūkininko 
i kluoną padegė. Paskui fcaoai-

Kaip Palieknių Piliečiai 
Vykdė Sankcijas 

Daugelis jūsų, tavorščiai, 
girdite žodį sankcija, ai e ne 
visi, gal, žinote, ką jis reiš-
kia. Sankcijos reiškia patvir-i* ***"***» ***& 
tinimą, sutikimą - kelių žmo-l l t o s S*1**8 į t e i k t a s La-

tis ramiai kramtė vasaros už
darbį, o po visus apylinkės 
kaimus žmonės garbino 'gar
sų specialistą. Vadino jį suk-
čium ir apgaviku. Kiti'' net 

. 

nauja Karolino parapijėlė, su- m«). &oJe tai bažnyčioje kun. 
daryta iš aplinkinių parapi- S. Vencius laiko lietuviams 
jų kaimų. j pamaldas. Dažnai jisai duoda 

Tenykštės parapijos, kaip j lietuviškose parapijose misi-
kad Lietuvoje, yra smarkiai Jas- Bet tos misijos daugiau-
apkarpytos ir nemaža naujų >SIa yra duodamos Vilniaus 

tiek svarbi, kad įkarštį reikia sutra'mdyti h 
labai giliai ir sąžiningai galvoti, kas iš to j • 
išeis ateity. i, v ,v, 

J Įkainiu, stovinčių ties gelzke-

parapijų sukurta, Suvalkų de
kanate yra net penkios nau
jos parapijėlės: Mankiniai, 
Paulauka, Pažyliniai, Smali
ninkai ir Tartokas (sudarvta 
Ii i V T I 

s Liubavo parapijos kaimų). 
Šie nauji bažnytkaimiai dail

iausia sudaryti iš didesnių 

PO DVIDEŠIMTS METŲ 

Jau dvidešimts metų praėjo po didžiojo 
ir baisiojo mūšio ties Verdūnu. Tame mūšyje 
žuvo kelios dešimtys tūkstančių vyrų. 

Neseniai prie Verdūne pastatyto pamin
klo žuvusiems susirinko pasaulinio karo ve
teranai iš keliolikos valstybių. Visi kurie 
tik sakė kalbas, aiškiai pabrėžė, kati "jie 
žuvo dėl pasaulio taikos". 

Taip, bet matome, kad gyvenimas visai 
ką kitą rodo. Dar nėra pasaulyje taikos ir 
kažin ir jos greit susilauksime. Didžiųjų val
stybių valdovai, pamiršę apie baisias skerdy
nes buvusiame kare, apie milijonus mirų 
šiųjų, apie turtų naikinimą, pamiršę, kad 
žuvusieji karo laukuose ir visi kovojusieji 
manė, kad aukojasi taiką įvykinti, vėl gink
luojasi, vėl rengiasi prie naujų karų, prie 
naujų skerdynių. 

KAIRIŲJŲ "APSIRIKIMAS" 

k 

I T 

Brookiyno bolševikų laikraštis skundžia
si, kad Fortūnatas Bagočius, SLA preziden
tas, nebegali nė žingsnio žengti Susivienijimo 
oi'gane "Tėvynėj" . Esą, jei jis ką prasita 
ria, tuo jaus ant jo Vitaitis užleidžia Stasį 
Gegužį. Buvę manyta, kad Gegužio jojimą-
aut Bagočiaus sprando pasibaigs su seimu, 
bet taip manantieji apsirikę. 

Kaip bolševikai, taip ir socialistai įta
ria " T - n ė s " redaktorių Vitaitį esant Smeto
nos agentu. Dėl to ant jo ir verčia visas bė
das. Ištik rujų Vitaitis nėra smetonininkas. 
Kairieji jį tokiu vadina dėl to, nes mano, 
kad jų "bendram frontui" pavyks jį iš " T -
n ė s " redakcijos išėsti. 

liu. Mat, esama j r nauja gel/-
kelio šaka: Seinai sujungti su 
didžiuoju Suvalkų gelžkeliu. 

Buvusioje Seinų kunigų se
minarijoje da.bar yra aukštes
nioji mokykla bernaičiams, be 
siruošiantiems į kunigų semi
nariją. Pati kunigų seminari
ja gi yra vietinės vyskupijos 
sostinėje — Lomžoje. Seinų 
katedra turi savo kolegijatą; fį|-r 

Švenčionių krašte. Varšuvoje 
tuomet jį pavaduoja kiti tė
vai marijonai, mokantieji lie
tuviškai, kaip pav. kun. M. 
Višnievskis ir kiti. 

Seinų krašte yra daug ku
nigų mokančių lietuviškai, da
žniausia tai sulenkėję lietu
viai, kaip pav. — kun. prela
tas A. Misevičius (iš Krioka 

rifų ar karalysčių vienaip elg
tis. Sakysim, kada italai bu
vo užpuolę babisinus, pame
nate, Tautų Sąjunga, arba 
" tautų l iga' ' buvo paskelbusi 
sankcijas italų karalystei — 
neduoti įvežti jon daug daly
kų, kad Musolinis negalėtų 
vajevotis su babisinais. 

Kurie paeinate iš seno kra-
jaus nuo Gervelių miestelio 
(jeigu toks yra) pažįstate 
Grigą Lapaitį (jeigu tai tikra 
pavardė.). Pilietis jis buvo 
dar menkas, nes prieš šiena
pjūtę sukako dvidešimt dve
jus met. Bet šoaip buvo itin 
gudrus vaikėzas. Septynias 
žiemas jis zulino gimnazijos 
suolus, bet į ketvirtą klasę 
nesugebėjo įšokti. Arti, akėti, 
šienauti bei mėšlą mėžti jis 
taip pat nesiveržė. Ir bendrai 
jokių juodų darbų nemėgo. 

laukio), Zambravo klebonas J Todėl sugalvojo jis lengves-
kun. kan. V. Astasevičius (iš niais darbais pelnyti baltą 
Kalvarijos) Seinų klebonas, 
kun. Talandzevičius (iš Laz
dijų) Poritės klebonas ir t.t. 
Dar esama ir daugiau sulen
kėjusių. Deja, reikia pastebė-

.ti, kad lietuviai kunigai yra 
laikomi mozūrų parapijose, o 

— savo prelatus ir kanaunin
kus, besinaudojančius ta pa-

i mozūrai, nemokantieji 
lietuviškai grynai lietuviškose 
parapijose, kaip Seinai, Bcr-

čia garbe kaip ir Lomžoje vy- ž i n i n k a į Smalėnai, Smaliniu-
skupijos prelatai ir kanauni- k a j ? T a r t o k a } S Vižainy 
nkai. Aukštesnioji mokykla y 
ra panaši mūsų Amerikos Ka 

Šios vyskupijos valdytojas 
yra tikras lenkas — vyskupas 

tedrų Kolegijoms, taip vadi-Į 8 K L ū k o m s k i , atkeltas iš 
narnoms, 
rijoms. 

mažesnėms semma- Poznanijos. Jisai pagelbinin-
ku pasiskyrė savo draugą ir 

Lc'mžos rūinigų Seminarijos j g į .g P o z n a n i j o s _ vyskupą 
rektorium yra kun. kan. Bet- g Deinbek 
to. Buvusių Seinų Kunigų Se
minarijos profesorių yra tik 
vienas kun. prelatas P. "VVon-
dolowski, kuris dėsto liturgi
ką. Kiti profesoriai ja imi žmo 
nes; seiniecių yra kun. P. Pi-
anka (jaunesnysis) ir kun. 
Dinocliowski. 

Lenkų spauda pradėjo kelti klausini 
apie savo tautos himną. Kai kurie laikraš
čiai atvirai pasako, kad lenkų tauta neturi 
tinkamo himno. Esą jau nebetinka nei "Bo 
že cos Polskę" nei "Jeszsze Polska nie zgi-
nęla..." Reikią naujo šių laikų tautai tinka 
mo himno. Lenkų poetai ir kompozitoriai 
turės ieškoti inspiracijos, kad naują himntv 

parašyti. O gal čia reiks lietuvių pagalbos? 
* # * 

Prieš porų savaičių Kaune pasimirė 
"kunigaikšt is" Jonas Gediminas — Beržai 
bkis — Klausutis. J i s buvo gimęs 1862 -n. 
Pluogų kaime, Viekšnių valsčiuje, Mažeikių 
apskrityje. Mokslus ėjo Šiaulių gimnazijoj ir 
Petrapilio universitete. J i s gana uoliai daly
vavo lietuvių tautinialme veikime. 

Seinų žemesniojo seminari
joje rektorium yra kun. pre
latas Pardo. Čia mokytojauja 

Visų Lenkijos vyskupų, mo 
kančių lietuviškai yra Vil
niaus Arkivyskupas Eomual-
das Jalbrzykowski ir jojo pa
galbininkus sulenkėjęs lietuvis 
— vyskupas K. Mikalkevi-
čius, kuris Vilniaus vyskupi
ją valdė ilgus metus prieš di-

duonelę. Nusipirko jis vielos 
ritinį, cinkuotos skardos la
pų, reples, plaktuką ir porą 
geležinių iešmų ir pakrikšti
jo save perkūnsargių statyto
ju. Per visą mielą vasarą 
valkiojosi jis po apylinkę ir 
pelnė baltą duonele. Rankpi
nigių gražią sumelę surinko, 
daugybę kvitelių kaimiečiams 
išdavinėjo, o vienam kaime 
net ilgą kartį pastatė. Vadi
nasi, įrengė tikrą perkūnsar
gį. Deja, šitą jo išradimą žai
bas supleškino savaitei ne-

- ^ 

paitis nutarė atsisveikinti" su 
perkūnsargių specialisto a-
niatu ir sugalvojo dar praš
matnesnį verslą. Šį pa vasarį 
jis pasivadino gyvulių gydy
toju. Reiškia, homeopatu, ke
rėtoju, užkall>ėtoju nuo gyva
čių įgėlimo ir t. t. Nusipir* 
ko jis tuziną bonkučių, pus
kapį dėželių, pripildė jas li
monadu ir kalkių miltais, už
sikabino dėže ant nuosavos 
nugaros ir pasileido į svietą. 
Kiek gyvulių jis apšlubino ir 
visai nuknakcino, kiek 
vatikių apmaude, kiek, 
gudriai sumedžiogo'— til 
nežinoma. Bet tik viena 
ku, kad sankcijos 
visą jo suktą miLeli. 

' i Rytoj skaitysite^ kaip' tan 
slaunus veterinorius 'LapaitisjS 
gydė Mieželio karvę ir kokias' 
sankcijas jam pritaiko to kai
mo ūkininkai. 

sugru 
it 

Praeitą sekmadienį uej 
pa» kaimyną Rugelį pasi 
bėti dienos įvykiais. Ri 
šeimyna tik po vakar 
Močia dišes plauna, 
duktė šluosto, kitos dvi 
giasi kur tai eiti. Noriu 
džaičįui užfundyti cigaretąl 

— Ačiū, stuboj nerūkau, 
sako Landžaitis. 

— Kodėl? 
— Jei dar aš su rūkyinį Į 

prisidėčiau prie močės ir 
dukterų, tai stuboj pro du
rnus negalėtumėm vieni kitą 
matyti. 

I LIETUVĄ... 
keiskit J tėvynę, 

.Leiskit pas savus; 

Ten nudžiugs krūtinė, 

Atgaivins jausmus. 

Daug kas draugiškai palin
kėjo man laimingos kelionės. 
Ypač tas draugingų man žmo
nių atsisveikinimas iš vakaro dįjį karą. Nežiūrint kaip jis , 

lenkams pakukavo, save patį l m S » ^ ū ™ 8 ' P " * * *? 
lenku laikvdamas, kada, atė-..—, x„.uv/. v,i« . . ^ . v ^ ^ j ^ ^ ^ . l o n K l l laiKvuamas, Kaua ate- J v " 

šeši kunigai ir 5 pasaulionys j o k i k a s y i l n i u i , T s k l l p ^ s k i . ™»* g<^kelio stotyj graudino 
mokytojai. Mokinių 90. Es«- ^ l e n k a į nųstm& į ž a J į su_ ™» f** M kartu pal ik . 
ma ir lietuvių, tik greičiausia l enk(3J l l sį l i e l u v į J i e p a s i r i n . • — — • - -«• » -
jie nusiteikė lenkiškai; bent k a g a u t i k r a l u o z ū l . a > 

lietuviškumo jų tarpe negali- B e i į e t u v i ž k u k r a ž t ų Lenkimą pastebėti. 

Seinų okupuotame krašte y-
ra nemaža lietuvių kunigų. 
Didžiuynoje tai kunigai sene
liai — jubiliatai, savo pastora
cijos metus praleidę šiose apy
linkėse, š ta i jie: kun. Vladas 
Paliukaitis (Punske), kun. 
Kazimieras Petruškevičius 
(Jaulonkoje), kun. Pranas Gi-
rdauskas (Kolietnmke), kun. 
Juozas Liorentas (Augustave). 

E taną keletas kunigų, ei
nančių ir klebonų pareigas, 

jos ribose yra labai daug ru
sinu - ukrainiečių. J ie turi sa
vo visą hierarchiją — viso 
šešetą vyskupų, kurių žymiau-
sis yra garbingas ganytojas 
kunigaikštis arkivyskupas A-
ndrius Šeptyckis (kurio bro
lis, deja, yra lenkų kariuome-

nčianic panašiame vagone di
desnė dalis keleivių buvo vyk
stančių į Europą. Tik aš ir 
trys švedės iš Minnesota val
stijos buvome Švedų Linijos 
keleiviai šituose vagonuose. 
Clevelande įsėdo dvi moterė
lės keliaujančios į Jugoslavi
ją. Tuojaus čia pat jos susi
pažino. Viena turi vyrą ir pel
ningą biznį Clevelande. Kas 
kelinti metai vis važiuoja Į 

malonius prisiminimu^.. Ra-V41™ tC 'viškc> a i > l a u k o ^ £ 
mino mintis, kad tai tik iki m m C s i r aPdovanqja. An t ro j i , ! 
pasimatymo tėvynėj Lietuvoj , ,2 5 m e t l * a m ž i a u s > s i u v ^ &' 
jeigu ne čia. i r a i u^110**11^ t l k š e š l metai 

• iš savo tėvynės. Dabar j i grįž-
Keiionė iš Chicagos į N e w į t a n t į prie savo numylėtinio, 

Yorką, liepos 10-11, buvo la- u ž j 0 ištekėti ir pasilikti ten 

te palydėjZnas ir atsisveikini-

bai nepatogi. Pataikiau į trau
kinio vagoną, kurs nebm\ 
"air-coiKMtioned", taigi buvo 
karšta ir trošku, dargi vyrai 
ir moterys rūkė. Langus atida-

nės generolas, laikąs save len- ,1'ius, ne ką vešesnį orą buvo 
ku). Reiškia, ne mes vieni lie- (galima gauti, gi į vidų tada 
tuviai turime išgamų sūnų le- lėkė dūmai su cindromis I 
nkanis parsidavusių; jų turi New Yorką nuvykau drabu-
ir. kitos tautos — rusinai k 'žiais prakaitu pennirkusiais, 
ypatingai gudai. J . N, ' pmvinas. Šitakne ir tuoj seka-

gyventi. 
Daug nepasitenkinimo kėlei 

viai reiškė del to troškaus pi? 
rvino oro. Ne visai palankiais 
žodžiais prisiminė savo agen
tus, koliojo šį geležinkelį. Bu-
ffalo, N. Y., prikabino "a i r -
conditioned" vagoną. Iš mūsų 
vagono žmonės ketesį j aną, 

(Tęsinys 4 pusi.) 
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DIEVAS SUTVĖRĖJAS 
(Kun. J . Karaliaus Premijuotas Vertimas) 
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(Tęsinys) no sudėtus". Šis dekretas mo-
Atsizvelgiant į kalbos ir j ko, kad žmogaus sutvėrimas 

buvo atskiras ir įvyko po an
gelų ir po medžiaginio pasau
lio sukūrimo. Jame aiškiai pa
reikšta, kad pirmoji žmogaus 
siela, per kuria, jis tapo es
miniai ir formaliai žmogiška 
prigimtimi, buvo sutverta ai
ški ru dieviškuoju aktu, per 
kurį žmogiškoji prigimtis liko 
sutverta iš nieko. Tas yra ma
tomai aišku iš Šv. Dvasios mo
kymą per Mozės burnai Prad
žios Knygoje 117: " Taigi, Vie 
špats Dievas (padare iš žemes 
molio žmogų) ir Įkvėpė į jo 
(t. y., žmogaus) veidą gyvy
bės kvapą, ir žmogus pasidarė 
gyva esybe". Pirmasis punk-

Jnškus: Adomo tas tad gi yra 

minčių laisvumą tarp daugel 
moderniškųjų proponentų -
platintojų teorijas, mes turi
me atsargiai išaiškinti savo 
terminus. Kalbėdami tadei, a-
pie žmogaus pradžią, suprasi
me žmogų esant vienetu, vie
na substancija, susidarą, iš 
dviejų atskirų ir skirtingų v, 
Imentų, kūno ir sielos, vienas 
medžiaginis, kitas dvasini-
ngas. J i s yra tok i n pat atžvil
giu viena substancija, pana
šiai kaip vanduo ir medis ir 
arklys yra viena substancija; 
bet tarp žmogaus dviejų susi
dedančiu, elementų, ir elemen-
1u, kurie sudaro medi, van-
fleni arba arkli vra didelis 
skirtumas. Visi šie elementai 
yra materialūs, ir kaipo to-
Icie, gali būti matuojami, su
skaitomi ir pasveriami; jie 
yra subjektuojami mokslo ty
rinėtojų nustatytiems medžia
giško pasaulio įstatymam:. 
Nors ž/mogaus kūnas su jais 
yra materialūs ir, kaipo to-
Tios pat medžiagos kaip ir 
i e, jo Melą visiškai yra atski
ri kategorija ir pasaulis n 

iiiomi is skiriasi nuo jų. J i 
meko •:>endro neturi su me-
• ižutiriniais dalykais ir nėra 
,»<> ned .laginių daiktų Įstaty
mu. Ją negal pasvert, matuot; 
net jos egzistencija ir prigim
tis i: Is tesuvokiama tiktai per 
tos egzistuojančios sieloje je-|pažengęs gyvulių tobulybėje, 
gos, per kurią mes galime pa- ' evoliucijos visatinė teorija, 
stebėti sielos veiksmus ir iš 

siela buvo tiesioginiai ir ūmai 
Dievo iš nieko sutverta. Tai 
yra tie katalikiškojo, tiek ir 
sąmoningos filosofijos tiesa. 
Užginčyti ją. yra tai priešta
rauti Bažnyčios autoritetui ir 
pasiduoti nesąmoningam pro
tavimui. Šiame atvejnje kata
likui nėra jokio klausimo ar-
ba ginčo iš atžvilgio bipote-
zės arba net Adomo dvasinės 
sielos išsivystymo galimybę iš 
bet kokio gyvulio — bruto ne
dvasinio gyvybes duodančio 
principo arba, kad Adomo dv*. 
si nė siela išsivystė1 iš nedva
sinės, medžiaginės gyvulio sie 
los arba principo, nežiūrint 
kaip aukštai tas principas bus 

MISIJŲ REIKALU 

i 

Paskirta du Tevy Marijona kunigai misijoms Amerikoje 
— kun. J. Mačiulionis, M.I.C. Ir kun. A. Markūnas, MJ.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesj. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misionierių prašo
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

P.S.; Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo 
prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų 
maršrutą. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
misijų tvarkytojas. 

kūnas buvo Dieve ūmai ir iie je aiškiai nepasirodė, kad vi** 
stoginiai iš nieko sutverta', na iš Romos kongregacijų o-
nepastebi apie ]>ievo panau- ficialiai būtų pasmerkus da-
dojimų kokio nois proceso sų- bartinį. diskusuojamų purikt**' 
tveriant žmogų, nepažymi sto- kad Adomo kūnas buvo issi-
vį arba kondiciją prie karius vystymo proceso terminas, vie-
žmogus buvo atvestas, ar lai ton specialaus ir ypatingo dic-
ivyko tiesiog per dieviškąją visko sutveriančio arba for 
tarpininkystę arba kitu būdu, matyvinio akto pasekme. 

Šarvuotis prieš sukilėlius. Ispanijos radikalų šarvuotas automobilius atsuktas 
prieš sukilėlius. Nežiūrint, kad Ispanijos vyriausybe turi visas priemones karui 
vesti, tas del to nenupuldo sukilėlių dvasios. 

to mes išvedame, kad yra sie-
*Ja ir charakteris. Visa tai mes 

mėginame išreikšti esant ne-
medžiaginiu arba dvasiniu da
lyku. Bet, šie du skirtingi ele
mentai sukombinuoja sufor
muoti >calį vienetą — žmogų, 
taip kaip jau buvo tiesiogi-

ir formaliai filosofiškuo-

ndimas prieina prie šio: Ar 
šv. Dvasia per įkvėptąjį rašy 
tojų aiškiai mokino ir norėjo, 
kad mes priimtume už apreik
štą tiesą, kad toks įvykis ak
tualiai įvyko, arba kad tokia 
asercija ynai moksliškas fak
tas? Je i jis taip mokina, nėra 
kuo daugiau pasakyti, kadan
gi Dievas negali klysti. Bet 
jei būtų kokio abejojimo iš 
atžvilgio autoriaus intencijas, 
tada, nebent, iki kol Bažny
čia dalyko galutinai neišspręs, 

kad pirmojo žmogaus siela iš- 'katalikas laisvas laikytis, ži-
sivvstė iš 'kokios nors aukš-, n o n i a > r i l K > se tokiuose kondi

cijų atvejuose, interpretuoti 
paragrafą, kaip jam atrodo 
atatinkantiausia. Tol, kol Ba 

h kanas yra protingiau ir išmii: J a u d a m a dieviškosios apvai 
imgiau laikytis šios bendros 
tradicijines nuomones. Nebent 
būtų išmintinga tai daryti, y-
ra visai neatsargu krypti n IK 
pažiūros, kuri save rekomen
davo tiek daugeliui krikščio
nių kartoms. 

neegzis-

nuu 

tesniųjų gyvulių ypatybės ka
talikui nė nemintytina; ir, to
li gražu, jis nejaučia šią in
telektualinės ir žmogiškos lai
svės restrikeįja; katalikas vra 
Bažnyčiai dėkingas, nes ji per 
savo autoritetingus apskelbi
mus prilaiko jį prie sąmonin

si oje instancijoje 
tuoja pertikrinančio rezonc. 
Toli gražu. Nes, jei šitai t;o-
dicijinei pažiūrai priešinasi 
vien evoliucijos teorija, ku
riai negalima perdaug pakar 
tot, kad neatsižvelgiant į dau 
gelį jos palaikytoji^ preten
zijų, ji pasilieka vien teori j - ; , 
turėdama, žinoma, nenusUty-

, ., . ! ,. I tą galimybės laipsnį, bet :>-} 
žnyoia nesuteikia galutiną' e * J . . . 

,. 1-4. i. •• įvyie neturi JOKIOS tikrenyoės: 
sprendimą, tol interpretacijos | , J ° J . 

zdos apsaugota nuo klaidV.-
gumo, niekados negali prieš
tarauti įrodytam mokslo fak
tui, bet kokioje žmogiškoje 
mokslo srityje. Klausimas ta-
dgi turėtų būti kitaip susta
tomas. Panašiai turėtų būt: 
Ar vra koks dalykas Bažu^-
čios moksle draudžiantis ka
taliką laikytis minėtos teori 
jos, liečiančios žmogaus kiv?:> 

kuomet Dievas jame įkvepi 
sielą. Dėl tos priežasties ;r 
dėlto, kad šį evoliucine liipo 
tezė jiems patiko, kai kūno 
katalikiškieji teologai nusta
tė nuomones, pažiūras tarno 
žfmogaus kūno pradžios klau
sime maždaug sulig laiko evo-
liueijinių teorijų. Ir, nors vi»••• 
name ir kitame atvejuje rašy
tojų raštai liko pasmerkti, ar-

|ba buvo prašomi atšaukti nuo 
mones, nė vienoje instancijo-

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams 

(Daugiau bus.) 

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 

; Skatina plaukimą syvų pilve ir žar-
išsivystvilia, ku i i s į rodytu ir,nose. Vidurių judėjimas pasiliuosuo-J " ' ' * J *• i ja. NUGA-TONE veikmė į širdį is-
UŽtikrintu, k a d minėtoji tCO- šaukia didesnę energiją jos įval-c 7 r«oms funkcijoms. Sveikstant po sun 
l'iia ne^al pa t ap t fak tu ^ i o s Ksos, tai yra stebėtinas tonikas. 

J ^ j ^ Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
j a i ! Cituotas Vat ikano dek- I t r inki te šio toniko Nauja galia 

variantai ir nuomonių fluktu 
acijos būtinai tu r įvykti. 

Kųgi tuomet galima pasa-
e terminuose apšaukta Pen-[gojo sanprotavVmo kelio ir iš- jkyti apie Adomo kūno prad-
• 1 *1 i • SV _ f — • T-r' i . 11 A • • • J . ! l I I 1 _ 1 _ ^ _ kioliktoje Generalinėje Vien

uos Santa ryboje, Viennojt, 
1312 m. in A. D. Aš tą faktų ,dų keliuose, 
žymiai pabrėžiau del to, kad 
norėjau aiškiau įrodyti, jog 
žmogus neegzistuoja - negy
vena ir neegzistuoja tol, kol 
siela neapsigyvens ir nesu
teiks žmogaus kūnui egzisten
cijos - gyvybės. Neatsižvel
giant į kokių pradžių arba fo-

gelbsti jį nuo netikslių klajo
jimų tamsiuose žmonių paklai-

žių! Pirmiausia, aišku yra, 
kad didesnės katalikiškos m i 

|nties dalis, taip praeituose a-
Kada mes toiiau svarstome uižiuose, taip dabartinėse die-

apie Adomo kūno pradžių, čia uose, yra nuomonei prielanki, 
jau reiškiasi aiškus tikrumas,! kad Adomo kūnas Dievo aktu 
kurį negalėjome jo sielai pri-1 buvo sutvertas ūmai ir tiesio-
duoti. Šis tikrumas iškilsta 
dalinai iš situacijos pobūdžio 
ir, dalinai iš apturimų įrody
mų. Aišku, kad žmogaus kūno 

.nacijos procesą, momentaliai ^ ^ g a v y j e n e g a ] į t u r - u 

ir per hipotezės būdų, mes pri
skirsime kūnui i r sielai, rei
kalinga atsiminti kad, iki kol 
abu elementai nesuseis, nesu-

si jungs į viena gyva « « « ^ | t a k i t i e " i * k k " ' p » « i * « i -

tokių svarbių teologiškų ir 

girnai. 
Priežastys tam aiškios: taip 

pasirodo ir esų Pradžios kny
gos literaline prasme, 117. 
"Taigi, Viešpats Dievas pada-
!•**• iš žemes molio žmogui, n 

dvasiškų implikacijų, kaip jo tokia pradžia pasirodo atatin-

kuomet mes paimsime ja. kaii} 
apimančių visas gyvulių įor-
mas ir tokiu būdu apimančia 
ir žimogaus kūno pradžių, jos 
teigiamas įrodymas dabarti
niame laike yra visai silpno
kas, jog į jį visai negalima ir 
neverta nė dėmesio atkreipti. 

Galėtume klausimų tuo ir 
baigt, bet gal bus naudingiau 
pažengti žingsnį toliau. Daž 
nai žmonių buvo klausiaiaa. 

]ar randasi Katalikų Bažny
čioje koks nors punktas drau
džiantis katalikui tikėti, kad 
žmogaus kūnas yra tai išsivy
stymas iš kokios nors aukš
tesnes rūšies gyvulių. Sakyki
me pa v., kad tas dalykas kuo 

retas iš atžvilgio šio punkto 
nėra jokiu būdu aiškus. 6is 
dekretas 

Mėnesio trytmentas tik už Viena Do
leri. Pasėkos garantuotos arba pini
gai gražinama. Parduoda visi ap-
tiekoriai. 

Nuo uZkietėjftno imkit—UGA-SOL. 
nenasakO ar \<ifUM) ' — idealų Lauosuotoją vidurių 25c 

' ' ' ' ' ir 50c. 

* * 
\ * 

sielos pradžia. Kad jo kūnas jkania žmogaus natūraliam ki U e t ' n o r s pataps mokslo įro 
gavo egzistencija tokiame ar- lnvmui ir jo sielos ir kūno dytu faktu. Jei klaustoas šia,r, 

nes tiesos klausimas ir moks
lo interesas, bet, ar jis buvo 
šiokiame ar tokiame būde, sa
vyje, netur jokio tiesioginio 
teologiško svarumo. Bet Baž
nyčia, nors ji gali, būdama vie
nintelis šv. Rašto autoritetin
gas interpretatorius, išspręsti 
reikšmę bet kokio paragrafo, 
liečiančio istorinius įvykius a-
rba mokslo tiesas, kada rei
kalinga ir atatinkama, kad 
tuomi, pav., apsaugotų kurias 
tikėjimo tiesas esančias kons
tatuotame fakte, betgi, per 
jos dieviškų užduotį, j i tiesio
giniai neinteresuojasi grynuo
se istoriškuose ir mokslo klau 
simuose, kaip tokiais esant. 

substancijų ir esybę, iki tol 
nebus žmogaus. Svarbu atsi
minti šį punktų, kadangi ant 
jo remiasi visas bažnytinių de
finicijų - išaiškinimų ir doku
mentų supratimas, kurie daly
kai pagalios visados yra sura
šomi koteisingiausioje frazeo
logijoje. 

Iš atžvilgio į žmogų tadgi, 
suprantant esant vienetu ir 
viena substancija, Bažnyčia 
Vatikano Santaryboje kalbėjo 
neklaidingu autoritetu taip šia 
me karte, taip kituose atve
juos* i. Vatikano Santarybos de 
kretas aiškiai skelbia, kad 
" Dievas sutverė is nieko abi 
tvarinių rūšis, kūninius ir dva 
sinius... ir, pagalios, žmogų, 'Kudmet panašios rūšies proe-
kaip bendrai iš dvasios ir kū- lema iškilsta1, klausimo išspre-

antgamtiškam paskyrimui. I r 
mažai tegali būti abejones, jei 
bet kokios, kad dabartiniame 
mūsų žinojimo stovyje katali 
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EYES 
YVrife for Free Book 
"A VVorld of Comfort for Your Eye»" 

Night and Morning 
Dėl akiu pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkiu, vartokite kelis la

šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis. 
Saugrus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ C0MPANYc°H^(j 
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statomas, atsakymas žinoma, 
į kad Bažnyčia neuždraus į f-i 
tikėti, kad žmogaus kūnas iš 
sivyste iš gyvulio kūno, nt; 

Geresnių sudėtinių! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du! 
Puikus skonis! 

"My husbond . . 
my daughters . . . 

my friends . . . everybody 
morvels! They say I look holf my oge. 
They fJatter me, of course, but they 
don't realize it's the char.ge in my 
hair that hos mode the change in 
me. When my hair wa$ grey I looked 
old . . . older than my years. Now, 
thanks to Clairol my faded, grey-
streaked hair has been restored to 
ils own color . . . natūrai - looking 
and thining with lovely luster. 

You, too, can erase the years from 
your hair. In one quick treatment 
Clairol shompoos, reconditions and 
tints your hair to youthful beouty. 
Ask your beautician. Or write for 
FREE booklet, FREE advice on caro 
of hair and FREE beauty analysis. 

Not, with common, o/d-
fasnionce/ hčir dyts but,., 

Hotutūūty ...with 
C1MRO& 

t*v*Hy King, Clairol, Inc. 
112 W**t 461 h St., N.w York, N. Y. 
Sond FtEi booklot, advic* and analysi*. 
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bet ne visi tiipo, nes jau is 
vietos buvo jame keleivių. Pa
skui laive dažinojau, kad prie 
šito paties traukinio, iš pat 
Chicagos, paskutiniai trys va
gonai, su 75 Švedų Linijos ke
leiviais buvo ;<air-conditio-
ed" . Tik Bnffalo, N. Y. prie
šakinius prikabino prie Lacka 
wanna geležinkelio garvežio, 
kurs į Hobokena nuvežė skir
tu laiku, gi tuos paskutiniuo
sius, patogiuosius vagonus pri 
kabino prie Lehigh Valley ge
ležinkelio garvežio, kurs labai 
suvėlavo, taip kad laivas, be
laukdamas tų keleivių', iš uo
sto išplaukė 213 minutes vėliau 
nustatvto laiko. 

» 

Į laivą einant, tikrinant do
kumentus, man, kaipo "laik
raštininkui", paskyrė kamba
rėlį vienatim Bet tas kambare-

practejo mažiau ar daugiau su 
kt i į dešinę, kiti ir pirma ir 
paskui i r šone mūsiškio laivo 
dar plauke. Naktį jie prany
ko; sekantį rytą tik vien van
denys tebuvo matyt. 

Dr. P. A. Adams 
Pagerbimo Vakaras 
GRAND KAFTDS, MICH. 

Birželio men. Šv. Jurgio para 

UKOhE WIGGILV S TRICK.S 

;»t tol i iė le 
somevvKere! 

. i pijos svetaine fcuvo surengtas 
Vos išplaukus « uosto, kai d i d e , i s v a k a r a s ^ M ^ h 

kurie žmones trynėsi apie • žmones 
"bar-room" ir teiravosi kada 
jį atidarys. Iš tiesų buvo tro
šku. Beveik nepaliaujančiai tą 
dieną ir vakarą gėrėm ir gė
rėm vandenį. Dėlto nestebėti
na, kad buvo nemaža laukian
čių baruimio atidarant. Kada 
jį atidarė, nepastebėjau. Bet 
vakare jau buvo keletas gir
tų. Nesitikėjau, kad skandina
vai taip gertų. Taeiaus, kad 
ir girti, apsiėjo gražiai, jokių 
nesmagumų nepridare. Kele
tas jaunų vyrukų, jau įsigė
rusių, tai vienoj, tai kitoj vie
toj sustoję padainuoja. Vienas 
jų, solistas, labai vykusiai dai 
nuoja, net su įvairiais gestais. 

susipažinimui su dr. P . A. A-
dams, kuris užbaigė aukštą 
profesiją Butterworth ligoni
nėj ir gavo gydytojo ir chi
rurgo diplomą. 

Vakarą surengė ir daugiau 
sia darbavosi M. Sinkevičie
nė, K. Dubinskieną U. Krikš-

Tkl 3 Jooks Toolisn, 

^ i i i S k ^ 

5re &i tr t̂į, 
rabbit 60 * 

&z 

2INUTES 

Vienas ruselis, gavęs bonus, 
lis buvo nekoks. l e n pat to- . . . . . T . , T 

, keliauja j Lenmgi*adą. Jam 
kas tai pataręs įsigerti, nes 
į sugėrus nesirgsiąs. Na tai ge
rokai ir įsigeria. Dar nė vie
nos dienos nebuvo pilnai blai
vas. Kai girtcsnis, tai įsideda 
nosinaitę į priešakinę švarko 
kišenę ir rėkia kokias rusiš
kas daineles. Posmą išrėkus, 
tai ir šaukia: 'That ' s Rušen!' 

,Ir paskui garsiai juokian. ro ožveizdos 11* patarnautoja* I - _ v._ . . . . . , , • 
. v. v . , , Žmones ziun j jį kaip \ kokią 

kius kambarėlius turėjo len
kas gal ici jonas iš Meriden, 
Conn., danas keistuolis, anglas 
amerikonas bolševikiškų pa 
žiūrų profesorius kongregacio-
nalistų teologijos seminarijoj, 
jau antrą kartą vykstąs i bol
ševikų Rusiją. Panelės, tai be
veik visos turėjo gan pato
gius kambarius pavieniui. Lai 
v 
savo tautiečiams švedams la 
bai pataikauja. Girdėjau ki
tus lietuvius inisiskundžiant, 
kad juos nuskriaudė švedų na u 
dai, pav., paskirtus jiems pa

šoma, tai gerbiami " D r a u g o " 
skaitytojai gal mano, kad bal-
timoriečiai nieko neveikia. 

,eiūnienė ir daug kitų gerų gonių ir operacijų gerai išsi-
moterų. ninej, Grand Rapids, Mich. Gy 

Į pagerbimo vakarą atsila- praktikavo Butterworth ligo-
nkė daug publikos. Rengimu dytojo ir chirurgo laipsnį ga-
komisija turėjo pagaminusi vo iš Ann Arbor, Mieli. Grand 
skanių užkandžių, gero alučio Rapids gydytojai surengė pa-
ir dabartinės valstybinės. Mu- gerbimą graduantui, Pant imi 
ziką teikė Sam Edkins šeimos viešbuty. Dabartinis dr. Ad-
orkestras. ams ofisas yra 526 Leonard 

Atsilankius gerb. daktarui st. ir Quarry ave. 
į parengtą puotą, visi svečiai Apie dr. Adams ypatingu-
sustojo ir išreiškė pagerbimą mą, gerumą ir palankumą 
rankų plojimu. Pakėlė tris ka daug ką galima būtų parašy-
rtus į viršų. Palinkėjo puikiau t i ; tačiau šį kartą tik pana
šios mūsų kolonijoj ateities, j nėšiu, kad jisai jau yra pasi-

Gerb. dr. Adams sveikino žymėjęs savo profesijoj. As-
visus savo geradarius-es, kai- menys, kuriems dr. padarė o-
bėjo lietuviškai ir angliškai, peracijas, dėkingi už jo geru-
Padėkojo už surengtą jo pa- mą. (-
gerbimui vakarą ir už gražią Į Dr. P. A. Adams sveikini, 
dovanėlę, kuri sitkė arti $100. Susivienijimo Centro naujai 

Kalbėjo biznierius A. Blaš- išrinktą valdybą: geri). Prez. bavosi "kuopos raštininkas V. 
kys. Angliškai kalbėjo G. R. L. šimutį, sekr. J . B. galiūną, ĮM e t e l i s < 0 y p a t i n g a i mhlimą 

vežti iš Lietuvos ir vietinės j apmirę, žodžiu sakant, visas 
parapijos gegužinė procesija, lietuvių veikimas apsnūdęs. 
kurią parūpino kun. Keido- j Dabar Maspethe visai kito-BALTIMORE, (MI). — Ka

dangi iš Baltimorės mažai r a - ! š i u s - Aparatą parūpino p. A- 'k ia išvaizda. Iš mažos parapi-
leknavičius. jėlės išaugusi didelė parapija 

Klausytojų buvo vidutiniai, kuri jau pralenkia kai kurias 
Tarp publikos matėsi profe- ir dideles Brooklyno apylin

kės parapijas. Buvusios ap-Veikia, kaip gi neveiks, tik sionalų ir biznierių, kaip tai 
nebenori ar apsileidžia, o g a l j d r - J - Bučnis su žmona ir da- j mirę draugijos atgaivintos ir 
nebemoka pasigarsinti, o gal n * u gydytojas profesorius Že- | naujų pristeigta. Viso dabar 

lvis. yra net vienuolika dr-jų ir 
Programos vedėju buvo A. visos išjudintos į darbą Baž-

L. R. K. F . skyriaus pirminin- Įnyčios taip ir tėvynės labui. 
kas J . Budelis. ) Pakrikę žmonės suvienyti i r 

kokios kitos kliūtys. 
Čia lankėsi aukštai gerbia 

mi svečiai dr. Leimonas ir 
adv. Lauška, Lietuvos jauni
mo ̂ atstovai, kurie atsigabeno 
daug gražių ir įdomių dalykų 
dalykėlių — Lietuvos jauni
mo rankdarbių parodą. 

Svečių priėmimu pasirūpino 
A. L. R. K. Federacijos vieti
nis skyrius, daugiausia dar-

Kurie nespėjo apžiūrėti pa
rodą (rankdarbius) prieš pro
gramą, tai pasiliko apžiūrėti 
po programos, ir, matyt, visi 
džiaugiasi Lietuvos jaunimo 
darbštumu. J. B. 

įddniybę, pasijuokia, bet ne
sityčioja. Labai retai čia ga
lima išgirsti skandinavą pasi-
tyčiejant iš ko nors. J ie apie 
ką pakalba, aptaria gyveni-

togesnius kambarius pakeitė Tv. . , .v . . , .v 
fe . . . *\.3 .iiniskai, bet neissijuoks, neis-ant prastesnių, gi jų atidavė 

švedams. 
Laivui pajudėjus į kelionę 

minios žmonių krante pradė
jo jausmingai, rėksmingai, ra
nkomis ^mosuodami, atsisvei
kinti su iškeliaujančiais į sa
vo tėvynę. Laivas tolo nuo 

rui., 
Dr. Adams sakė nepamir-

šiąs šio pagerbimo per visą 
savo gyvenimą. 

Dr. Adams gimė rugp. 4, sityčios iš žmogaus. Įsigėrę, 
jie* daugiau juokiasi, daugiau 11909, Ellsworth, Pa. Aukštes 
kalba, bet būna ramūs, nesi
kabinėja prie kitų žmonių, ir 
jie tada būna dar mandages
ni. J i e bent čia laive taip pa
sirodo. Paprastai kelionėj sa
ntykiai žmonių, kad ir vieni 

kranto, žmonių šauksmo jau k į į i e m s B W t imi , esti draugiš-
nebuvo girdėti, bet jų rankos 
ir pirštuose laikomos skarelės 
dar vis mosavo, iki visai pra
nyko iš akių. 

Tą užsižiūrėsimą ir dūmo
jimą pertraukė laivo patar
nautojo varpelis, kurs kvietė 
pietų valgyti. Prie pietų pa
tarnauja lėtai, gi keleiviai va
lgo palengva; juk niekur bė
gti nereikia, darbas nelaukia. 
Bet man dar rūpėjo pamatyti 
Xew Yorko pakraščius, šio
kias tokias pakelyj įdomybes, 
kas žino, gal jau paskutinį ka
rtą. Pavalgius, tuoj išlipau į 
denį. Laisvės stovyla jau liko 
lyg rūkuose, sunkiai teįžiūri
ma, Praplaukėm dar kelias 
salas, kuriose buvo svarbios 
valstybinės įstaigos, tik nie
kas tuo kart prie manęs sto
vinčių negalėjo tikrai pasaky
ti kurios kaip vadinamos. Že- j 
mes pakraščiai, su gražiais 
namais, dar ilgai buvo matyt. 

Ant denio oras buvo dar 
pakenčiamas, gi viduj — kar
šta ir trošku kaip ir namuose 
ant sausžemio. Tą dieną New 
Yorke oro temperatūra siekė 
šimto. Bet jau sekunčią dieną 
oro temperatūra ant laivo bu
vo nupuolusi iki &) 1. Ir visą 
kelionę buvo tarp 54 1. ir 02 
1. Laivo vidus apšildomas. 

Tą pirmąją dieną popietį ir 
vakarą daugelis žmonių laiką 
praleido ant denio. Daug lai
vų išplaukė tuo pačiu laiku 
kaip ir mūsų. Plaukė jie, pa
lyginamai, netoli viens kito. 
Bet2 w keliu x šiaudu, vieni 

kesni negu šiaip bi kur. 

Lietuvių šiuo laivu nedaug 
keliauja: tik devyni. Trečioj 
klesoj tik aš vienas; turisti
nėj klesoj yra dr. Jonas Šliu
pas su žmona ir jaunučiu sū
neliu; Ona Sukvietienė iš Nau 
gatuck, Conn.; Filomena Poš
kienė su dukra mokytoja Gra
silda Poškaite iš New Britain, 
Conn.; Miss Helen P e t r u l i 
wiez iš Chicagos, kuri mažai 

(jas Co. salesmanas, kuris pa- redaktorių Zujų ir visus val-
aukojo daug alaus šiam vaka- dybos narius ir nares. 

Įstodamas į šią lietuvišką 
prakilnią ir didžiulę visos A 
merikos draugiją, kaip profe
sionalas žmogus, pasižada bū 
ti jos ištikimas darbuotojas 
ir rėmėjas, o mūsų kolonijos 
žmonių gydytojas ir priete-nę mokyklą užbaigė 1926 m., 

Bentleyville, Pa., Pennsylva- liūs. 
nia State College užbaigė 1931 Todėl mūsų lietuvių koloni-

vakarą papuošė artistai Čižav 
skai su šv. Alfonso parapijos 
choru sudainuodami keletą lie 
tuviškų dainelių. Ypatingai 
svečiams patiko "Varpas ' ' 
paties art. Čižausko kūrinys 

Po dainų svečiai pasakė pr£ 
kalbas. Adv. Laučka kalbėjo 
apie Lietuvos ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą. Čia ger
biamas kalbėtojas aiškiai nu-

111. St. Louis Medicinos imi- ja, kuri jo vardą iškėlė ir bra 'švietė, kaip Lietuva auga 0-
versitetą užbaigė 1935 m. Pe
reitais metais prie visokių Ii-

ngina, gydytojai, kurie jam 
pagerbimą surengė, diplomai 

1 aukšto mokslo ir dovanelė?-, 

W 
. .. Af 'kurias apturėjo, lai būna ge-

pasirodo t a m lietuvių. Man : * . *-' ? 
rb. rfr. P. A. Adams ateities dar neteko su ja sueiti, nors Į nenuilstančiu ir neužmiršta-

konominiai ir kultūriniai. 
Dr. Leimonas kalbėjo apie 

Lietuvos jaunimą. Kaip vie
no, taip ir kito kalbėtojų kal
bos susirinkusiems labai pati
ko ir paliko daug neužmiršta-su kitais lietuviais gan daž- , 

nai sueinu. Kabiu klesoj ke- *n u i r k l u ! ° ^ r a 8 l s ^ ^ u l i . į n ų jspudzių, kurie gal niekuo-
liauja Lietuvos Ministeris A-
merikai Povilas žladeiki*. I r ,k i i | ^ an.žiu h. gera svfi-
koksai tai Jack Stark iž De- k a t l » ! P a m y I e J « s 

troit, Mieli., keliaująs į Klai
pėdą. Klaipėdoj busiu liepcs 

}22 d. 
Neužilgo gal kiek pabrėšiu. 

Pr. Zdankcs 

lai daktarą' laimina ir šutei- met neišdils iš girdėjusių šir
džių. Po kalbų buvo parodyti 
judami paveikslai svečių at-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARE DRAUGIJOS NARIAI 

~ * £ 

APLANKYKIT 

LIETUVA 
l»cr 7 dienas būsite senojoj tėvynėj, jei 

keliausite ekspresiniais garlaiviais 

B R E M E N 
E U R O P A 

Greiti traukiniai prio pa t laivų 
iirciuerhavcao užtikrina patogia 

kelionę į Kauna 

Arba keliaukilc populariais 
siniuit! laivais 

ekspre-

C O L U M B U S 
HANSĄ - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK 
l 'a togus geležinkeliais su*isiekūnas is 

Breiueno a r Hamburgo 
Inlormacijų klauskite pas vietini a-

genta - ai bu 

Ofiso P!hone 
PROspect 1028 

Res. and Office Tel. 
2359 S. Leavittat. 

CANal 0706 

DR. J . J . K0WAR 
(KOUAllSKAS) 

GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL1S 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUievard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRtJRGAS 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7--8 
Saredomis ir Nedel. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Caiifornia Ave. 

Ttlefonai EEPublic 7868 

CANal 0257 
Res. PROspect t>659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
TeL BOUievard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUievard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Oliso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 00S6 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Kaip atrodo Maspethas 
po septynių mėty? 

MASPETH, N. Y. — Kai 
priuš septynis metus man te
ko gyventi Maspethe ir da
bar vel Maspethą pamatyti, { 
daugelis žmonių klausia, kaip 
jis atrodo po septynių metų? 

Maspethas yra pakeitęs sa
vo išvaizdą. YpaČ parapija ir 
bažnyčia. Tais laikais Maspe-
tlio parapija buvo skaitoma 
mažiausia ir menkiausia iš vi
sų Brooklyno apylinkes para
pijų su nedidele medine bai: 
nytele ir sena, aplūžusią kle
bonija, kurioje tik vienas ku
nigas galėjo pragyventi. Žmo
nės buvo pakrikę, draugijos 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
26UD so. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A A T l b l ' A b 

1446 So. 49th C t., Cicero, 111. 
Utarn, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL 
3147 So. Halsted St , Chicago 

Paned., Sered. ir 8ubat. 2—9 vai. 

prijungti prie vienos didėjęs 
šeimos — Maspethą parapi
jos. V 

Pastatyta nauja, graži baž
nyčia ir viduje kas reikalinga 
nupirkta — įtaisyta. Sena b» * 

(Tęsinys 5 pusi.) ; v 
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CANal 0523 

1 9 3 7 METŲ 

RAD10 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

m HAMBURC- AMERICAN LINE 
M N O R T f l CERMANUOYD 
v — ^ 130 W:EAMQ01*PH ST., CHISA0.O., 1LL 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO YAIANDOS: 
Nu> 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

ta i oo uueta ir nuo 7 iki &;30 vai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994 

Eez.: TeL PLAza 2400 

. VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

tfadaliiMnif tuv 1J iki 12 diena 

DR. A. J. MAN1KAS 
GYDYTOJAS I S CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3061 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

TrA^iadieniais ir Sekmadieniais 

DR. JOHN J. GAPSIS 
DANTISTAS 

4218 Archer Avenue 
Telefonas: LAFayette 1845 

Kasdien uuo 10 \al. ryto iki 5 v.-v. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakarai© į 
Ketvirtadieniais pagal sutartį ^ 

Model No. 12.U-15i 

Su daug pągcrinhnij, grą
ža u» balso, parankaus pa
gavimo tolimų ir Europos 
stočių. 

BUDR1KO K11AUTUV£ y-
ra vieta juos vsus pamaty
ti: ; i 

PH1LCO 
ZEN1TH 
B.C.A.VICTOR 
G. ELECTRIC 

Senos Radios Išmainomos 
Lengvus Išmokėjimai 

KAINOS 
nuo 

12 .50 
. . iki 

»17S.OO 

Jos. F. M I , te. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUievard 4705 
— 

Bilduko fiadio prugtumai 
leidžiami kasdisaą 7 vaL v. 
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VIETINĖS ŽINIOS 
Į 

Sveikinimas Nuo 
Europos Kranty 

• 

Geib. kun. .\. Bublys, U. 
I. C, gavo sekanti !atfkutį nuo 
d. g. kun. J . J . Jakaičio, Tėvų 
Marijonų Amerikoj provincijo
lo. 

Sveikinu w ; i a nuo Euro
pos krantų! f « h u važiavom 
pusdevintos dienos. Paryžių 
pasiekėm liepo* 20 d. ryta ir 
vakare imu tiesioginį trauki
nį į Klaipėdą* 

Kelione buvo i*ini;n$r». Nors 
jūra nebuvo rarii , bet laivas 
diktokas, tat r 'rgti n reikėjo. 

Ačiū už ma.\Ias. 
Mišias galėja** laikyti kas

dien. I r šiandien at.aikiau Pa
ryžiuje, kurioje kaip ir vi
suomet, visg, Knrijicgrcija Dic 
vulio gailestinį*uiip i paved
žiau. 

Labai nuožir «>i«i sveikinu 
visus brolius »r kunigus. 

Atvyko Du Marijonai 
i 

Šeštadienyje Chicagon at
vyko iš Marianapolio Kolt gi
jos, Thompson, Conn., du ma
rijonai — kun. A. Bublys ir 
kun. J . Vosylius. Pii'masis va
dovaus Chicagos marijonų re
kolekcijoms ir po to grįš at
gal į rytines valstybes, o kun. 
J . Vosylius pasilieka darbuo
tis " D r a u g o ' ' administracijoj. 

Grįžo Adv. K. Savickas 

Vienybes Išbandymas 

NORTH SI[>.X — At.-h.a-
ntį sekmadienį jel'i'ersono mi
škuose vietinis Federacijos 
skyrius rengia ihjiijjį išvažia
vime, į kurį Uciočia atsilan
kyti visus nor fi: idiečius ir 

Praėjusį penktadienį iš pra 
neūzų linijos laivo "Champ-
lain ' , išlipo New Yorke ehi-
cagietis adv. K. Savickas, ži
nomas sportininkas, kuris sy
kiu su kitais chicagiečiais spo 
rtininkais pernai dalyvavo pa
saulio lietuvių sporto olimpi
adoj, buvusioj Kaune. Apie 
metus jis išbuvo Kaune ir 
dirbo Kūno Kultūros rūmuo
se, kaip sporto direktorius. 

Iš Ne\v Yorko adv. Savic
kas nuvyko į Vyčių seimą, o 
iš ten grįš Chicagon. 

Pnaiėjųsį sekmadienį netoli 
Kenosha, Wis., automobiliui 
apvirtus žuvo Alex Szatokow-
ski, 1513 Walton st. Automo
bilių valdč S. Swionek, kuris 
išliko net nesužeistas 

KAIP ATBODO MASPE-
THAS 

Pasalingas radikalas. Vienas Barcelonos radikalų 
užsiglaudęs už mūro taiko į tariamą sukilėlių šalininką. 
Raudonieji socialistai ir komunistai ginklu rankose vyk
do "brolybe", j , 

Šluota Padėjo Negrui 
Pabėgti Iš Kalėjimo 

Iš Damen ave. policijos sto
ties vienuolika suimtųjų pik
tadarių buvo nugabenti į cen-
tralinę detektyvų stotį. Jų ta
rpe i r negras vagis W!alter 
Brown. Keliant į septintą an
kštą privačiu keltuvu, visiems 
buvo nuimti nuo rankų rete
žiai. Kada buvo uždaryti į ka
merą, pasirodė, kad nėra ne
gro. Pulta ieškoti. Keltuvo o-
peratorius pasakė, kad jis vie
ną negrą užkėlęs ant vienuo
likto aukšto. Rankose laikęs 
šluotą, del to operatorius ma
nęs, kai tai centratinės šlavi
kas. Užbėgus ant vienuolikto1 

aukšto prie durų rasta palik
ta šluota, o negras pabėgęs i 
laisvę. 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

žnytėlė atremontuota, naujos 
grindys įdėtos ir iš jos pada-

jryta graži salė. Sena, aplūžu-
l si klebonija atremontuota^ nau 
' j i pečiai sudėti ir padaryta 

Mirė Žymus Artistas -
Piešėjas 

SANTA FE, N. M. Čia niiJ 
re VValter Ufer, (>0 m. amžJ 
visakn pasauliui žinomas pie-^ 
sėjas. Gimęs LouisvilJe, K>V 
sulaukęs 17 m. amžiaus persiu 
samdęs patarnautoju laivo vi-3 

puiki klebonija. Aplink para- r tuvėj jis išvyko į Europa* 
pijos nuosavybę aptverta graži 
tvora ir medeliais apsodinta, 
kas sudaro gražų vaizdą. 

Dabar kyla klausimas, kas 
tokius didelius darbus atliko? 
Tai dabartinis klebonas kun. 
Jonas Balkūnas su žmonių pa 
galba. Pustrečių metų, o ko
kia pažanga ir dar sunkiais 

kur piešimo meną studijavdS 
Dresdene, vėliau Muniche. Vė
liau dirbo Paryžiuje, I ta l i jo j 
ir šiaurinėj Afrikoj. 1913 m.1 
grįžo Amerikon. Daug jo pan 
veikslų randasi žymiose Euro-H 
pos ir Amerikos meno galeri-
jose. Buvo narys: Boston Arfl 
Club, Modern Society of Ar-

Dar Nesuranda 
Dviejų Lavonų 

sų katalikiškų draugijų h< J 
organizacijų. Tikimasi išva
žiavime matyti visus šios ko
lonijos lietuvius. 

Federacija ypač dabartiniu 
laiku Amerikos lietuviams } ra 
būtinai reikalinga ir todėl jos 
darbus visi turėtų -rauti. Tad 

^ ir vietinio skyriaus veikėjai, 
£ turėdami tai galvoje, rengia 

išvažiavimą, kad patikrinu^ 
northsidiečių vieningumą, 
kaip jie supranta Federacijos 
reikalą. Taigi, tas ir pasiro
dys ateinantį sekmadienį. Pi-

*t knike skambės lietuviškos dai 
1 nos, tnegsis malonūs pasikal

bėjimai ir linksmi pašneke
siai. Taipgi reikia džiaugtis, 
kad rengiamo išvažiavimo ini
ciatyvą ėmė i r priekyje atsi
stojo žymūs mūsų kolonijos 
veikėjai M. Andruškevičius, 
M. Karečkis ir V. Kavaliaus
kas. Be to, darbu ir moraliai 
prisideda darbuotojas A. Ru
gienius ir kiti. Todėl, rugp. 9 
d. lai būna northsidiečių vie
nybės ir didesnio atsparumo 
šventė, kad ją visi švęstum e 
viršminėtoje vietoje, t. y. Jef-
fersono miškuose. Skaitlingai 
susirinkę galėsime išnešti vie
ningumo rezoliuciją, kitaip 
sakant, iškelsftne didesnio vei 
kimo aktai, kuris bus naudin
gas tėvynei Lietuvai, mūsų 
tikėjimui ir mums patiems. 

Lietuvytis 

sar-

Judamieji Paveikslai 
Prie Dariaus - Girėno 

Paminklo 

bus rodomi ateinantį sekma
dienį. Paveikslus visi galės 
m a t y t i n e m o k a m a i . 

Žmoną Raudonai 
Nudažė 

Praėjusį -ketvirtadienį • prit? 
#yba p a ^ * * m # Metą, km- bariaus - Girėno paminklo (67 
praėjusią savaitę paskendo įr Oalifornia ave.) turėjo būt 
prekinis laivas Material Ser- rodomi judamieji paveikslai, 
vice. 13 lavonų jau rasta. Dar Sugedus elektros laidams, pa 

Tiek Užmuštų Ir 
' / V -

Nuo sausio 1 d. iki vakar 
dienos Cook apskrity automo-

INDIANAPOLIS, IND. -
Policija suėmė Charles She 
pard, kuris apleistą savo žmo
ną nuo galvos iki kojų rau
donai nudažė. Moteriai toks 
išgražinimas nepatiko ir pa
siskundė policijai. 

depresijos laikais. Už tai jis tists of Los Angeles. Royaįj 
yra visų mylimas ir gerbia Society of Arts of London Ą 
mas. Jei tokiais laikais gale amžinas narvs National Ar J 
jo tiek padaryti, tai visi turi S a b l i a g u n d į N Y< J 
vilties ir pasitikėjimo, kad 
laikams pagerėjus kun. J. Ba 
lkūnas dar didesnius darbus 
nuveiks ne tik Maspetho lie
tuvių parapijos, bet ir mūsų 
tautos labui. 

I r man, sugrįžusiam po se
ptynių metų, linksma matyti 
didelė Maspethe pažanga. 

Svečias 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS M* 

UDEIKlS 
TĖVAS fc# 

RE Public 8340 

biliai yra užmcšę 429 žmones 
nesurandama dviejų lavonų: veikslai nebuvo rodomi. J ie ir 10,253 sužeidę. 
vyriausio laivo inžinieriacs ir 
vyrėjo. .!.j*aii 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

Mirė Nuo Sumušimo 
Praėjusiais Metais 

Mt. Sinai ligoninėj mirė E. 
Robin son, koncesionierius Ri-
verview parke. Praėjusiais me 
tais plėšikai ne tik apiplėšė, 
bet i r skaudžiai sumušė. Nuo 
to šįmet ir mirė. 

Suimti Už Laikyme 
Svetimos Mergaites 
All'red Olino, alias Martin, 

1019 N. Dearborn st., ir jo 
žmona, tapo suimti už slėpi
mą ir laikymą pabėgusios iš 
namu 13 m. amž. mergaitės. 

LOSE 
That 
— palengvinkit periodinius skau
smus be narkotikų ar chininas 
Ar kankinatės galvos 
.skaudėjimu? Prašalinkit! 
Greitam palengvinimui — 
b« c-liminos, bromu ar nar
kotiku — pamėginkite 
Garfield Headache Pow-
der. 4dozosl0r; 12 už SSc. 

GARFIELD S S 
n u u i i i iia>>k.«t- aa SE.UPKLIO 
I I Y IT A l <*rfielU Headache Fowder 
III KAIi i>*K^-^p.?L ?&lul£ 

NAUJA 

"VALGIŲ 
GAMINIMAS 

IR 
NAMU 

PRIŽIŪRĖJIMAS" 

LAIDA 

Tea, vartojamos 
mui, rūgšto nema-imo. 
K a l k i t e : Oarfieid Tea 
(o., Dept. T, B'klyn, N. Y. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

1741-1742 

Didele 223 puslapiu knyga su naujausiais receptais jvairiy 
valgiy gaminimui, pyragy, pajy, ir duony kepimui, įvairiy kon
serve ir preservy darymui, paukštienos kepimui ar virimui, dar
žovių ir vaisiy užlaikymui, ir 1.1. Taipgi yra visokį naudingu 
patarimy šeimininkėms. 

Šię knygę galima gauti per pašt§ arba raštinėj: 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamiiį 
o 

Didžiausia paminklų, dirbtuve Cliicagoj 
O — 

Suvirs 50 metų prityrimo 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfH WEŠTERN AVL 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 J 
Chicago, Illinois 

1" 

SI. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
4605-07 So. Hermitage Ave.] 
Phone YAUds 1741—1742 
Skvr.-^t447 S. Fairfield Avo J. F. Eiideikis 

S. C. Lachawicz 
J. Liolevicius 

42-44 E. 108th Street 
rnone PULlman 1270 
arba CANal Z515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. mh Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

"DRAUGAS" 

G A R Y, HTD. liAirnyUVYlŲ I>IRK&TORIAI 
KELNER — FRUZIN 

Geriausia* yaUwnaviaiaJi — Motet4a patarnauja 
62^ W. 15th Ave. 

2334 So. Oakley Ave. Ghkago, I1L 

KAINA $U PERSIUNTIMU TIKTAI $ < f ' ° 5 

J. F. Radžius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

-__ 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

lachauficz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 



o 
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Antradienis, rugp. * d., 1936 

Is Tėvu Marijonu Rėmėju Draugijos 

DALYVAVO DAUG RBM6JU IR SVEČIŲ 
Praeita sekmadienį, įvykęs .daug laiko pašventė ir svars-

T«"VŲ Marijonų Draugijos Chi
cagos apskrities rėmėjų susi
rinkimas buvo tikrai skait
lingas. Atstovų buvo atsilan
kę iš visų kolonijų. 

Susirinkimą; atidarė pirm. 
A. Bacevičius, pakviesdamas 
gerb. prof. kun. J . Vaitkevi
čių atkalbėti maldą. 

tė kaip geriau ir sėkmingiau 
galima būtų ruoštis prie už
baigimo viso to darbo, tai yra 
pašventinimo. Galutinai sulig 
L. Šimučio įnešimo, kad rei
kia išrinkti tam tikrų, komi
sijų paruošimui visų planų, 
koki tik bus galimi ir galuti-i 
nai paskutinį mėnesį prieš pa-

Po to sekė protokolas iš pra šventinimą suruošti didelį va 
eito susirinkimo, kurį per
skaitė rast. J. Kulikauskas. 
Protokolas priimtas kaip skai 
tytas. 

Toliau pirmininkas kvietė 
gerb. kun. V. Kulikauską, se
minarijos rektorių, nors ir la
bai sunkiose aplinkybėse, vis
gi patiekė raportą iš praeito 
išvažiavimo. Išvažiavimas vi
sais atžvilgiais gražiai pavy
ko. Ja'me pasidarbavo sekan
čių kolonijų darbuotojai: 

Town of Lake — P>. Kal
vai tė, J . Lisauskas ir sūnus, 
Ogentų šeimyna, Gedvilų šei
myna ir P. Turskienė. Pelno 
padarė $72..°A 

West Side Stumbriai. 
Vaičekauskas, Kulbis, Kryže
vičius, Gasparkienė, Aleknie
nė ir duktė, Zalatorienė, .Ra
dzevičius, A. Fabijonas, ?r 
K. Boguslovas. Pelno padarė 
#74.9o. 

Bridgeport — Labd. 5 kp. 
J . Dimša Uršulė Gudienė. Pe
lno padarė $44.81. 

MeIrose Park — J. Žvirblis, 

jų, taip kad galėjus panaudo
ti visas priemonei, kad sukel
ti kuodaugiausia lėšų tam tik
slui'. Komisiją sudaro: L. Si
mutis, " D r a u g o " red., B. Ne-
nartonis, A. Bacevičius, J. 
Kulikauskas, E. Gedvilienė, P. 
Turskienė ir V. Kulikauskas. 
Šios komisijos pirmas susirin
kimas Įvyks treėiadiienio va
karo 7 vai. " D r a u g o " redak
cijoj. Prašomi visi susirinkti. 

Taipgi turiu pranešti, kari 
Tėvų Marijonų Chicagos aps
kritys nutarė įdėti vieną iš 
didžiausiu ir brangiausių lan
gų, vertės $1,000. 

Galutinai susirinkime Mar-
quette Parko skyrius įteikė 
$25.00. kuriuos uždirbo išva
žiavime į labdarių ūkį. Labai 
ačiū. 

Tuo kartu baigtas susirin-

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

Pranešimai 

Vedybių leidimo biuras. Cook apskrities klerkas Michael Flynn (kairėj) išduo
da 3,705 leidimą vestis jaunai porai. Kitos poros užpakaly laukia savo eilės. Pra-
ėjusis liepos mėnuo skaičium išsiėmimn leidimų vedyboms sumušė; 1929 m. rekor
dų. Sakomais metais liepos mėn. leidimų išduota 3,692, o šių metų liepos mėn. 
3,760. Kaikai, matomai, gerėja. 

vo muzika visus linksmino. Linkimo jam gražios seime 
R. Baliauskas su savo choru 
padainavo gražių dainelių. 

Brighton Park biznieriai gra 
žiai pasirodė: Vertelkai, 4558 
Washtena\v av. V. ir O. Pope
liai, 4359 S. Maplewood ave., 
nauji biznieriai Dambrauskai, 
4501 S. Talman ave, Jakseba-
gai, 4350 S. Rockwell st. Dr. 
A. Dikselis, 4359 S. Fairfield 
ave. laimėjo dėžę kvepiančių 
cigarų, Juozas Gudas, 4414 S. 
Washtenaw ave., išvežiotojas 
skanaus alaus, vyno ir kiti} 
gėrimų, visus piknikierius pa
vėžino ir pasidarbavo: O. A-
leknienė, O. Bambalienė, Atroš 

k imas malda, kurią atkalbėjo 
I gerb. kun. prof. Vaitkevičius. 

Be to, reikia pažymėti, kad ik ieng> Aleknaitė, V. Kūlikai, 
Melrose Parko rėmėjai:, nega
lėdami dalyvauti susirinkiine, 
teikė savo pranešimą per gerb. A. Švilpauskienė, Pr. Bacevi-

i j A l i a * , T « ^ : ^ - • AT T kun. J . Vaitkevičių, kad jie 
ciene, A. Jurciene ir M. Janu- J 

šauskienė. Pelno padarė $76.-25, »^W, 
Valgykloj, kur dirbo vieti

nės ūkio šeimininkės pelno pa 
darė $151.30. 

Prie šaltos košės $48.50. 
Galinskicnė iš Cicero, UI., 

paaukojo piknikui saldainių. 
Gerb. kun. V. Kulikauske 

visiems darbuotojams, auko
tojams ir išvažiavimą parė
musiems svečiams, reiškė nuo
širdžiausią padėką. 

Toliau kun. V. Kulikauskas 
pranešė, kad koplyčia, jeigu 
nesusidarys kokių nors kito
kių trukdymų, bus baigta maž ; Radzevičius, Br. Raubiškiai, 
daug pores 'mėnesių bėgyje. 'St. Babačiauskas, L. Jusevi-

Tuo klausiniu susirinkimas «čius, A. Vaičekauskas su sa-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

sutiks su visais Chicagos rė
mėjų nutarimais ir dirbs kiek 
tik jėgos jų leis. Labai ačiū. 

Po susirinkimo tęsėsi pasi
linksminimas, kur buvo suva
žiavę daug svečių gerb. kun. 
Ig. Albavičius su savo para
pijiečiais, Tamkevičių i r Sam
ba rių šeimynos iš Aurora, 111. 

West Side biznieriai pasi
žymėjo: Dobrovoskiai, 2325 S. 
Oakley ave., Lenauskai, 2335 
S. Leavitt st., Pasidarbavo: 
Tęva Šiaulienė, Pocienė, J . Kui 
dis, K. Bagdonas, Drumstienė, 
Palionienė, A. Fabijonas, A. 

skas, Zepaltas, Gudas, Gnby-
sta; taipgi Kulikauskienė, ku
ri labai parėmė išvažiavimą* 

Pr. ir M. Siminų aukotn 
aiskrimo dovana davė pelno 
$10.00. Rokų dėže cigarų davė 
pelno $7.00. Labai ačiū. 

Taigi, baigdamas šias ke
lias mintis ir atsiprašydamas 
jeigu ką nors praleido nepa
žymėjęs, palaikykite už gerą, 
nes sunku visų geradarių nuo 
pelnus pastebėti ir atminti. 
Taigi šiuo reiškiu Tėvų Mari
jonų Chicagos apskrities rė
mėjų vardu nuoširdžiausią pa
dėką visiems, kurie dirbo, au
kojo ir taip gausiai parėmė, 
nes tai graži pradžia padary
ta įsteigimui gražaus spalvuo
to lango. 

J. Kulikauskas, apskr. rast. 

darbuotės. 

Aušros Vartų Parapijos 
Metinis Piknikas 

Sekmadienį, rugpiiūčio 16 d. 
įvyksta Aušros Vartų Parapi
jos metinis piknikas. Kadan
gi šis piknikas yra Aušros 
/Vartų parapijos vienintelis, 
tai tikimasi, kad į jį suvažiuos 
nepaprastai didelės žmonių 
minios. Tikimasi, kad seniau 
gyvenę Aušros Vartų pa
rapijoj žmonės, kurie dabar 
išsiskirtę į kitas Chicagos lie-
tuvių kolonijas, taipgi atva
žiuos paremti savo numylėtą 
parapiją. Beabejonės ir daug 
neparapijonų, kurie myli Auš
ros Vartų &vč. Panelę, iš Jos 
meilę atvyks paremti Jos glo
bojamą bažnyčią, i r tuopat Jos 
šventovę padės pagražinti 
taip, kad žmonių širdys galė
tų laisviau kyli prie Dievo. 

Todėl kas tik gyvas į Auš
ros Vartų parapijos pikniką! 

Iš Politikos lanko 
Įspfidžiai Iš Pikniko 

BRTDGEPOTir — Draugy
stė Saldžiausios širdies Vieš
paties Jėzaus taikys mėnesinį 
susirinkimą rurpiįVio 4 d., 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lie 
tuvių auditorijai Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes ra
ndas daug svar» jų dalyku sva
rstymui draugijoj labui. 

Valdyba 

RADIO 

J. PAUKŠTA LAIMĖJO 
AUTOMOBILJ 

&v. Petro ir Povylo parapir 
jos piknike, įvykusiame rug-
piūcio 3 d., laimėjo naują 
Chevrolete Town sedan au
tomobilį Jonas Paukšta, 4069 
So. Sacramento ave., Ohicago, 
111. 

PER VASARĄ MINA 
LINUS 

GRAŽI ANTRADIENIO RA
DIO PROGRAMA LINKiS-

MINS KLAUSYTOJUS 

Primintina, kad šiandie, a-
ntradienį, 7 vai. vakare įvyk
sta regiiliare antradienio ra-
dio programa. Dalyvaus žy
mūs dainininkai, K. Sabonis, 
A. Čiapas ir kiti. Be ta, Ibus 
pranešta daug įdomių žinių 
iš visuomeniškų parengimų 
bei iš prekybos srities. Prog
ramas nuolat leidžia savo pas
tangom ir lėšom Peoples ra
kandų korporacijos krautuvės 
2536 W. 63 st. ir 4183 Archer 
ave. Rap. XXX 

BRIGHTON VARK. — 12 
Wardo Amerikos Lietuviu De 
mokratų organizacija savo vei 
kimą pradėjo p'kn'ku, kuris 
įvyko liepos 2c d , Liepos d v 
rže. Į pikniką nt'iiarike ne
mažas skaičius publikos. Pik
niko reng. komisijon įėjo: J. 
Simonas, Wm, I'oppel ir J. 
Valentine. Šeimininkėmis bu- j labiau auga pasitikėjimas šiuo 
vo Norkienė ir kitos, kurių ! šventu vyru, mūsų mylimu tau 
vardus pamirša,, Organizaei-f t i ež iu- Nebetoli gal ir tie lai-

kai, kada Dievas leis jį išvys- 'ui 

"ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 

ŠAKIAI. — Padidėjus linų 
auginimui, žiemą šakiečiai ne 
spėjo juos išminti. Dėl to be
veik visos pirtys per pavasa
rį ir vasarą užverstos darbu. 
Linų mynimas net nesustoja 
ir vasaros darbymečiu. 

Linų ūkiui vėl įgavus reikš 
mes, linų pasėliai Šakių aps
krityje žymiai padidėjo. Li
nams apdirbti statoma naujų 
pirčių. Kelios pirtys stato
mos pagerintos su pašalpo
mis. Pagerintomis jaunomis 
šakiečiai gyvai susidomėję. 

NEBRANGŪS VĖŽIAI 

ja dėkinga visvvu<, kurie at
silankė į pikruk':. Organizaci
ja nepralaimėjo surengi si pi
kniką, o kas Ii n Iv įplaukų tai 
nariai patirs sekame susirin
kime, kuris į vyks rugpiūkio 
12 d., S v. v., J V'uškos salėj. 

Stanley Gurskis 

ALYTUS. Paskutiniu 
laiku iš kaimų moterėlės at
neša į namus vėžių ir siūlo 
juos pirkti. Už kapą viduti
nių vėžių jos gauna 2-3 lt. 
Seniau buvo žemiai branges-

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokio* Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

^ 

ti šventuoju paskelbtą. 
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90. 

"DRAUGrAS" 
2334 S. Oakley Ave. Ckicago, 

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. J į sužinosime ii 
neseniai išėjusios knygos. 

Dvi Eilės Cellophane Ant 
Old Golds Pakelio Neduoda 
Drėgmei, Sausrai ir Kitiems 
Ci&aretu šviežumo Priešams 
Įsigalėti. 

BIZNIERIAI. GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

Stlklq ir t. t. 

<P = ^ 

^ S . 

KAS GIRDĖT WEST SIDĖJ 
Garbingi Svečiai 

Šeštadienio vakarai į sve
čius iš Thompson, Conn. at
vyko kun. A. Bublys ir 'kun. 
J . Vosylius, ahu Marijonai. 

Penktadienį, rugpiūčio 7 d. 
kun. A Bublys ves 8 dienų re
kolekcijas Broliams Marijo
nams jų vienuolyno koplyčioj. 
Netrukus kun. J . Vosylius 
užims savo vietą "Draugo'' 
administracijoj, kurioj daug £ 
ko žada visuomenei.' 

Linkime abiem kunigam 
geriausio pasisekimo. 

Išvyko j Vyčiu Seimą 
Praeitą, sekmadienį į Lie t 

Vyčdų seimą Providence, R. L 
išvažiavo kun. M. Urbonavi-

i čius, Chicagos vyčių dvasios 
vadas. Žada sugrįžti prieš 
sekmadienį. Tikimės, aolusis 
jaunimo mylėtojas i r vadas 
parsiveš gražių žinių bei sei
me įgytų įspūdžiu* 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

CLASSIFIED 

RENDON FLATAS 

KAMBARYS vaikinui, su valoriu ar 
be valgio. Turi turėti paliudijimus. 
4917 So. Komensky Ave. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

fWest 22nd St.) 
MetroDolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe1l St. 
Telefonas REPub ' l c 9600 

Teler>bonp: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Ronth Ashland Avenue 

Telephone: REPublic 9723 

EMIL DEMEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

Atsakanti Vartoti Karai 
VIDUR-VASARINIS IŠPAEDAVIMAS 

Puikiausios vertybės šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. Nė vienas teisineras pa-
siūlvm;i<» ne*>t<sUomas. Esme nusistatę paleisti kiekvieną vartotą ka
rą mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 
AUBTTRN '31. 5 Sedan, atsakantis karas $ 245 
BUTOTC 'S4, 5 Sedan 57, taip kaip naujas 
P.TTTOK '34, 5 Vlotoria, puikiam stovy 

& ; BUTCK '34, 5 Sedan, tobulai bėpąs , 
' i T J T T T / - 1 T T »9« ) C C o i l n n m i ! l / i l i ! \rai>aa 

= ^ 1 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F. S. 
and L. Ins. Corp apdrausta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje išmokė jom 4%-

Tartas siekia virš $1,300,000.00 
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8C LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. CANal 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
as — ^ i 

BUICK '32, 5 Sedan. puikus karas. 
FTTTr'TC 'so. 5 Vfc'toria Coune. ^eroj tvarkoj, . . . . . 
•RTTTOK '29. 5 Sed^n. hareenas 
r<AT»TTT,Ar *34. 5 Spdan. kaip nnuias 
nA-nTj,T,AC '34 2-4 Cnune. tobulas karas 
rĄTmijAC! '32. 5 Town Sodan, labai geras karas 
r"4rtTT,T,An «si. 7 Sftdan. nuikia^n sto\'y 
'"'ATHTjjĄr' '30. 5 Town Sedan. preroi tvarkoj, 
r,ĄT»TT.T,Ar' '30. 5 Sed?in gerai bogantis^ 
HTTP^ORTT.K *30. 5 Sedan. tvirtas mažas karas, . 
T.A SATJT] '32. 5 Sadan, labai pūkus 
T, A s AT/r .E '30. I S**dnn. geras karas žema kaina, . 
T/rvroT.K rS3, 7 Sedan. puikiam stovy 
T jv rnT .V '31. 5 Srvort Phaeton. tobulas 
T TN^OT/NT '30. 7 Town Car. puikiam stovy 
N"A<=TT '32. 5 Sedan. čionai gftra vertybė, 
PAPTCARD '34. 5 Sedan. tobulam stovy 
PTT^T?C!E APROW '29. Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj 
PONTTAO! '32. 5 Sedan, geriausia vertybė 
PT/v-MOTTTH. '32, 5 Sedan, duos gera patarnavimą . 
CHRYSLER '31, 5 Sedan, geras pirkinys 

• • • • • 

645. 
695. 
5»5. 
4*0. 
175. 
150. 

10*5. 
1295. 

745. 
5»5. 
2HS. 
1»5. 
195. 
«*5. 
2*5. 

l l tS . 
695. 
225. 

295 
895. 
150. 
295. 
SI 5. 
325. 

Mainykite savo senajj karą aukščiausia kaina ant vieno iš šių pui
kiu vartotu karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

EMIL DENEMARK. INC. 
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 


