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Hitleriui ir Mussoliniui pasiuntė
atsišaukimu nutraukti savu žygius

Klaipėdos uosto zonos reikale Berlyne
ivyks derybos nacio sn Lieta

Žmonija ilgisi taikos;
visos tautos gyvena baimę
kartą yra pareiškę, kad voPrezidentas Rooseveltas va kiečiai ir italai saugojasi ka
kar sukėlė nepaprastą sensa ro. Jei tas tiesa, karas ne
reikalingas ir reikia jo saugo
ciją visam pasaulyje.
Jis pasiuntė diktatoriams tis. Apsisaugoti gi lengva.
Hitleriui ir Mussoliniui kvie- Tik reikia paliauti siekti už
timą nors dešimčiai metų nu kariavimų.
traukti savo karingus žygius, Prezidentas nurodo, kad jis
pasiryžti nepulti 31 valsty taikos išlaikymo sumanymą
bės ir tą laiką darbuotis už iškelia nesi vaduodamas savi
pastovią taiką vien draugin meile, baime, arba Amerikos
nepajėgumu. Tai daro žmoni
gomis priemonėmis.
Iš savo pusės prez. Roose- jos gerovei. Vienas dalykas
aiškus, sako prezidentais, kad
veltas pasižada tuo laikotorpainiausios tarptautinės prob
piu visas išvardintas vyriau
lemos galį būti išspręstos prie
sybes patraukti taikos konfekonfereneinio stalo.
reneijon svarstyti nusiginkla
Prezidentas, kaip aukščiau
vimo klausimą ir patvarkyti
minėta, siūlo diktatoriams ‘pa
prekybos reikalus v/sų nau
dai. Šioje konferencijoje ir ki siryžti nepulti šių 31 valsty
tuose tarptautiniuose suvažia bių:
Suomijos, Estijos, Latvijos,
vimuose, sako prez. RoosevelLietuvos, Švedijos, Norvegi
tas, ir J. A. Valstybės visa
jos, Danijos, Olandijos, Belgi
dos mielai dalyvaus ir padės
jos, D. Britanijos, Airijos,
pasauliui išlaikyti pastovią
Prancūzijos, Portugalijos, Is
taiką.
panijos, Šveicarijos, LiecbtenPrezidentas atsišaukime pa
steino, Luxemburgo, Lenkijos,
reiškia, kad šiandien Europos
Vengrijos, Rumunijos, Jugos
valstybės, ypač mažosios, gy
lavijos, Rusijos, Bulgarijos,
vena nepaprastą baimę, nes
Graikijos, Turkijos, Irako, Aneturi užtikrinto rytojaus, šią
rabijos, Sirijos, Palestinos, Ebaimę palaiko Hitleris ir Mu- .
ssolinis. Ir tik jie, ne kas ki-1
7^°
Prezidento nota pasiųsta
tas, žmonijai atsakomingi už
specialiai Hitleriui ir Musso
tai, kas galės įvykti ateinan
liniui. Prezidentas viliasi gau
čiais metais, jei nepaliaus vei
ti teigiamą diktatorių atsaky
kę žmonijos negerovei.
mą.
Trumpu laikotarpiu, pažy
mi prez. Rooseveltas, trys tau AVASHINGTON, bal. 16. —
tos Europoje ir viena Afri Paskelbus prez. Roosevelto at
koje palydėjo savo neprik sišaukimą Europos diktato
lausomybes. Tolimuose Ry riams, tuojau J. A. Valstybių
tuose didelė valstybė kovoja ikaro laivynas ištrauktas iš
už savo nepriklausomybę. Yra Atlantiko ir pasiųstas į Pacižinių, kad daromi planai ir fiką.
prieš kitas valstybes kėsin
Čia aiškinama, kad prezi
tis. Aišku, tuo bildu pasaulis dento Roosevelto atsišaukimais
stumiamas į padėtį, kuri tu taikai yra nuoširdus, nes Atrės baigtis baisia katastrofa. lantike laivynas buvo paruoš0 to neturėtų būti, sako tas nepaprastiems įvykiams
prez. Rooseveltas. Kaip Uit- Europoje. Dabar jis ištraukleris ir Mussolinis ne vienątas iš Atlantiko pozicijų.
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BERLYNAS, bal. 16.-0- zonos Klaipėdos uoste.
Klaipėdos perdavimo pada
ficialiai pranešta, kad šio ba
landžio mėnesio 24 dieną čia ryta sutartimi Vokietija Lieprasidės Vokietijos su Lietuva j tuvai pažadėjusi privilegijų
derybos dėl laisvosios Lietuvai' Klaipėdos uoste.

AVASHINGTON, bal. 16. —

Numatoma, kad Lenkija sutiks pati
paduoti Hitlerini Dancigo miestą
Sakoma, tuo reikalu įvyks
nacių su lenkais derybos
BERLYNAS, bal. 16. — Na
cių valdiniuose sluoksniuose
kalbama, kad Vokietija anek
suos Dancigo 'miestą be jokio
Prezidentas Rooseveltas kalba Pan-Amerįcan unijos tvarkomojo bordo susirinkime Wa- “skausmo” Lenkijai. Tas, sa
sliingtone praeiti} penktadienį. Prezidentas, kaip paprastai, drožė ir Europos diktatoriams. ' ko, bus atlikta po Hitlerio
vardadienio iškilmių ir tai
(Acme telephoto)
draugingomis Lenkijai prie
monėmis. Naciai yra nuomo
nės, kad anksčiau Dancigo
okupavimas gali sukeldinti

Popiežius Pijus XII Diktatoriai dar netarė savo žodžio;
ragina Ispanija spauda gi neigia Roosevelto kvietimą
Sako, Vokietija pasimokiusi
gaivinti tikėjimą Versalio
taikos sutartimi

PIENININKŲ UNIJAI
UŽDRAUSTA PIKETUOTI

%

VATIKANAS, bal. 16.

-

—
ir
Prancūzijos, ir kitos valsty
bės nepaprastai džiaugsmin
gai sveikina prezidento Roo
sevelto žygius užtikrinti pa
sauliui taiką nors dešimčiai
metų.
Bet žiniomis iš Berlyno, Hi
tleris dar netaręs savo žodžio.
Sakoma, jis turįs susisiekimus
su Mu-ssoliniu ir abu bendrai
svarstą prez. Roosevelto atsi
šaukimą.
Nacių spauda gi pusoficialiai reiškia priešingumo prez.
Roosevelto užsimojimui. Spau
da nurodo, kad kaip ten bū
tų, Vokietija neturi pasiryži
mo nusiginkluoti.
JuONDONA^ bal. 16.

kietijai ir Italijai, bet santar
vės valstybėms — Britanijai
šiandien per radiją atsišaukė
ir Prancūzijai.
į Ispaniją, ragindamas nuto
Toliau spauda piktinasi,
lusius nuo Bažnyčios ispanus
kad Vokietijai taikos konfe
prie tikėjimo gaivinimo.
rencijoje reikėtų lygiomis bū
ti su Rusijos bolševikais. Tas
Jo Šventenybė reiškia džia
gi nepakenčiama ir Vokietija
ugsmo, kad Ispanija grąžinta
neturi pasiryžimo tiek daug
katalikybėm Bet žiaurus ka
nusižeminti. Vokietija po pa
ras daug žmonių atitraukė
saulinio karo atsipeikėjusi ne
nuo Bažnyčios.
turi noro ir vėl nupulti ir ver
Popiežius įpareigoja Ispani
gauti.
jos vyskupus imtis visų prie
Pažymima, kad nėra žino
monių pagyvinti ten tikėjimą.
ma, ar Hitleris ir Mussolinis
atsakys į prezidento Roose
DAUG SENATORIŲ
velto atsišaukimą. Gal tas bus
NEPATENKINTI
visiškai suignoruota.
AVASHINGTON, ,bal. 16. —
Kitomis žiniomis iš Berly
Eilė senatorių nepatenkinti
no, nacių spauda nepadavė iš
prez. Roosevelto atsišaukimu į
tiso prez. Roosevelto atsišau
Sako, Vokietija pasimokiuEuropos diktatorius. Kriti
kimo, .bet tik kai kurias dalis.
i si Versalio taikos sutartimi.
kuoja ir peikia prezidentą dėl I
. ..............
. * .
. . _
Patsai prezidentas AVilsonas
jo kišimosi i Europos reika.
.
, . . _ . .»
MADRIDO GINĖJAS
švėnas Tėvas

Britanijos

SPRINGFIELD, III., bal. 15.
— Illinoiso vyriausias teismas
nusprendė, kad Milk Wagon
Drivers unija No. 753, Chicagoj, neturi teisės gresiančiai
pikietuoti, arba boikotuoti
Meadownioor Dairies kompani
jos, kuri papiginta kaina par
duoda pieną.
Sis teismas savo nuosprend
žiu panaikino Cooko apskri
ties vyresniojo teismo sprendi
mą, kad minėtos unijos vykdo
mas piketavimas yra teisėtas.

lenkus, jie gali ginkluotai pa
sipriešinti ir iš to galėtų kilti
karas.

VARŠUVA, bal. 1G. — Čia
spėjama, kad artimiausiomis
dienomis Lenkijos su Vokieti
ja įvyks derybos Dancigo
klausimu. Žiniomis iš Berly
no, naciai nepanaudos karo
pajėgų Dancigo užėmimui.

ANGLIJA VIS DAR
DAUG PASITIKI
SOVCTĮI “STIPRYBE”

LONDONAS, bal. 16. — An
gi i jos vyriausybė organizuoda
ma antihitlerinį valstybių blo
ką' vis dar klabina ir sovietų
Rusiją prisidėti prie bloko,
nors Maskva seniau pasisakė,
kad ji to nedarysianti. Angli
ja šaukias nors bolševikų oro
laivyno.
Stebėtojai pažymi, kad An
glijos vyriausybė yra be pa
tirties. Ar gi ji nežinotų, kad
Vyriausias teismas neužgina
sovietų Rusija kariniai yra
piketavimo teisėtumo. Bet pisusmukusi. Dėl to ji turi pa
ketavima^ teisėtas turi būti
grindo nenužengti Vokietijai
ne masinis ir ramus.
ir Japonijai.
Teismas pavyzdžiu nurodo,
kad laisvo žodžio privilegija
7 ŽUVO VIESULUI
negali būti panaudota pakenk
SIAUČIANT
ti kitoms konstitucinėms tei
CAPRON, Okla., bal. 16. sėms, ‘ nė neteisėto aktyvumo
Viesulas ištiko šiaurvakarinę
pateisinimui.
Teismas rado, kad pieninin Oklahomos valstybės dalį. 7
j
,su santarvės valstybėmis įškų unijos pasiryžimas kištis į asmenys žuvo ir daugiau kaip
PRANCŪZIJOJE
ginklavo Vokietiją paneigus
kompanijos reikalus ir šios 30 sužeista.
jos visas teises. Vokietijai ne PARYŽIUS, bal. 16. — Ma 'reikalams kenkti.
GRAIKIJA PAGERBS
vai užims pozicijas Ispanijoj
leista nė aiškintis. Nė neatsi- drido raudonųjų vadas gen.
Pranešta, kompanija trau SENIAI LANKĖSI VALS
HITLERĮ
pakrantėse, Vokietija be jokio
klausta, ką ji įmano apie tai Miaja, kurs buvo pasprukęs į kia tieson uniją. Reikalauja
TYBES TEATRAS
šūvio laimės kovą. Nacių lai ATĖNAI, Bal. 16. — San kos sąlygas.
Afriką, atvyko į Prancūziją.
LAZDIJAI. — Seniau į La
milžiniško atlyginimo.
vai iš Atlantiko šono, o italų tarvės valstybės pasižadėjo
Tai atsiminus, Vokietija ne Sakoma, jis vyksiąs į Kubą ir
zdijus dažniau atvykdavo vai
— iš Viduržemio jūros leng saugoti Graikijos nepriklau gali pasitikėti ir prezidento ten pastoviai apsigyvensiąs.
stybės teatras, kuris turėdavo
JAUNIMO SAVAITĖ
vai
galės
užkorkuoti
Gibral

somybę.
Nepaisant
to,
graikų
PARYŽIUS, bal. 15. — Vo
Roosevelto gražiaisiais žo
didelį pasisekimą. Vaidinimai
CHICAG0J
kietijos karo laivyno žymes taro sąsiaurį Britanijai ir vyriausybė siunčia Berlynan džiais. Anot nacių, santarvės MU SS O L INI TARIASI SU
būdavo Seinų valstybinės gim
Šiandien Chicagoj pradėta nazijos salėje, galinčioje su
HITLERIU
nioji dalis tomis dienomis ap Prancūzijai, o pati Gibraltaro atstovybę pagerbti Hitlerį jo valstybės gal tik ir laukia,
leido savo šalies pakraščius ir tvirtovė atateks Ispanijai. Be vardadienį.
kad Vokietija sumažintų gink ROMA, bal. 16. — Patirta, minėti Jaunimo savaitė. Viso talpinti per 400 žmonių.
leidosi atviron jūron. Oficia to santarvės prekybos laivy
lavimosi, kad paskiau iš nau kad Mussolini .per telefoną mis dienomis bus turimos pas
Įrengus pradžios mokyklos
Atlantike
susilauks
teismo
nai
kaitos
svarbiausiais
jaunimui
15 METŲ POLICIJOS
liai pranešta, kad išvyko į ima
jo ją prislėgtų.
dvi tinkamas vaidinimams sa
tariasi su Hitleriu, kas jiems
dienos.
klausimais
ir
<sporto
jJVamogos.
TARNYBOJE
nievrus Ispanijos šiauriniuose
les. Tik gaila, kad valstybės
Kai kurie nacių laikraščiai darius dėl prez. Roosevelto
pakraščiuose.
Žiniomis iš Berlyno, nacių MARIJAMPOLE. — Mari tiesiog smerkia prez. Roose užsimojimo maldinti diktato
teatras nesulaukiamas sve
NUBAUSTI
KEPININKAI
čias.
Kaip čia, taip Londone rei vyriausybė ramina santarvės jampolės miesto nuovados po velto užsimojimą. Pažymi, rius.
MARIJAMPOLĖ — Apy
škiasi baimė, kad, rasi, naciai valstybes. Pareiškia, kad Hit licijos viršininkas Juozas Za- kad Rooseveltas tuo būdu
linkės
teismas Marijampolės
stengiasi be suirėmimų jūrose leris be jokio pagrindo kalti rauskas šiomis dienomis šven drumsčia pasaulio taiką tiks KOVA SU NEPADORIAIS
kepyklų savininkus Strazdaus
ŽURNALAIS
laimėti karo laivams strategi namas taikos ardymu. Jis, gir tė savo tarnybos policijoje 15 lu sukelti naują pasaulinį ka
CHICAGO SRITIS. — De
Amerikos katalikų vyskupai kį ir Fridmanienę, kurie ver
nes vietas ir kilus karui su di, išsiuntė laivus į maniev- metų sukaktį. J. Z arsuskas rą.
Kiti pareiškia, kad prez. pradėjo energingą kovą išnai tė darbininkus dirbti draudžia besuota; gali būti lietaus;
naikinti santarvės — Britani rus. Vokietijos krantai palik policijos v-ku Marijampolėje
Roosevelto atsišaukimas klai kinti leidžiamus ir skleidžia muoju nakties metu, nubaudė šalta.
jos ir Prancūzijos, laivynas. ti be apsaugos. Tas reiškia, jau devinti metai.
Saulė teka 5:07, leidžiasi
dingai adresuotas. Sako, jis mus nepadorius žurnalus ir ki po 200 Lt, arba po 14 parų
Kariniai specialistai pripa kad Hitleris numato pastovią
6:33.
arešto.
GARSINKITĖS “DRAUGE” turėjo būti pasiųstas ne Vo ltus raštus.
žįsta, kad kai nacių karo lai- taiką ir taikai dirba.

SANTARVĖ BIJO
VOKIETIJOS KARO
LAIVYNO ŽYGIŲ
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Baayaos Nulipini Tarptastūnei Tatai

ui

Ji uždraudė krikščionims ka
riauti didžiųjų švenčių metu.
Vėliau tų draudžiamųjų ka
riauti dienų skaičių vis didi
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Kntered aa Second-Claae Mauer March >1, 1*14, at
no ir didino, kol pagaliau pri
Chlcaao, Illinois Under the Aot of Maroh B. 187*.
ėjo prie to, jog nebuvo gali
ma kariauti nuo trečiadienio
Viskas Dievo Rankose
vakaro iki pirmadienio ryto,
c be to dar Advento ir Ga
Kasdien susilaukiame liūdnesnių žinių iš
vėnios metu, švenčių vigilijo
Europos apie mūsų tėvynę Lietuvą. Iš ke
se, didesnėse šventėse ir jų
lių šaltinių atėjusios žinios kalba apie Hitoktavose. Taip buvo nustatylerio užsimojimus pasmaugti Lietuvos nese
ir
kaimuose
ruošiamos
eita įvairiuose Bažnyčios susi
priklanscmytę. Pranešama ir apie suokalbį, Į~7<į“”e°“ ^^"Ją'^y^Tiš
viliama slėptuvės ir bendros rinkimuose ir įėjo į paprotį
į kurį esą įvelti tokie tautininkų sulai, kaip griovė Jeruzalę.
J. Tūbelis (tautininkų partijos pirmininkas),
Kas gi-su padu karaliumi atsitiko. Įsikė Pan,aldo8 išprašyti pasauliui Prancūzijoj, Anglijoj, Danijoj,
dr. D. Zaunius ir pulk. Saladžius. Suokalbi lęs puikybėn, Nabukonodozoras nenorėjo pri- taikos. O naujasis popiežius o vėliau Popiežiaus autorite
ninkai norėję Lietuvą surišti tampriais eko •pažinti Dievo viešpatavimo, jisai panorėjo Pijus XII, visa tai matyda- tu buvo įvesta visame kata
nominiais ryšiais su Vokietija, kas beveik pats tapti Dievu. Už tat Dievas jį smarkiai nias, išėjo iš Vatikano rūmų likų pasaulyje. Tų nuostatų
reikštų laisvės netekimą. Bet kariuomenės nubaudė. Karalius pamišo, išbėgo iš miesto su šūkiu: ‘‘Opus justitiae pax turėjo laikytis visi, kurie bu
vadas gen. Raštikis tam suokalbiui padaręs
į girias ir ten per 7 metus kaip gyvulys mai — Tiesas darbas — taika”. vo sulaukę 12 metų amžiaus.
Col. Charles Lindbergs užvakar laivu Aųuitania atvykęs į
galą, suimdamas suokalbininkų vadus.
tinosi žole, uogomis ir šaknelėmis. Jo val Jis — Kristaus tiesos nešėjas, Kad žmonės to laikytųsi, bu i Ameriką. (Acme telepkoto)
Aišku, kad skaitant tokias žinias, kiek stybė po jo mirties buvo persų užkariauta jis — kovotojas dėl tos tiesos, vo reikalaurjattna, kad kiek
vieną lietuvį nerimas ima. Tačiau nereikia ir žlugo.
kuri neša taikų. Jis taikos ske vienas prisiektų šventoms re-I1 prašymu, kad jis sušauktų I cijos darbų. Ši Hagos konfePanašiai gali būti ir su vokiečiais. Gal lbėjas, karo priešas. Jis eina likvijoms. Kas to nesilaikyda- taikos konferenciją, kurioje' rencija ir įsteigė tarptautinį
nusiminti.
Hitleris ir nepabėgs į SvarcvakLeno girias kovoti dėl taikos ne su ar- vo, buvo ekskomunikuojamas.
Tiesa, žuvo Čekija, rašo “V. A.”, bet ją
turėtų būti apsvarstytos visos Hagos teismą, kurialme spren
arba Bohemijos (Čekijos) miškus, bet... bet
pražudė jos netikę vadai, kurie migdė savo'
motouiis ir tankais ne su kar Naujaisiais amžiais
priemonės, kaip taikiu būdu džiami tarp tautų ir valstybių
SU DIEVU JUOKŲ NĖRA.
tautą žydų-masonų pažadais ir svetimų val
du ir viską naikinančiomis
išspręsti kilusius tarptautinius kilę ginčai. Jame buvo spren
Ne tik Hitlerį bet ir visą vokiečių tautą
Taip
Bažnyčia
|8Velnino
kanesusip,.uti„lus. į caro laiškus džiamos ir kelios Lietuvos by
stybių globa ir, pagaliau, kaip avinai patys
gali sunkiai prislėgti baudžiančioji Dievo grantomis, bet — tiesos dar
ro sunkumus. Bet kas suskai Popiežius atsakė, kad reikia los: su Lenkija, su Vokietija
nuėjo į vokiečių skerdyklą ir pakišo savo
dešinė, “nes Dievo rankoje yra visos žemės bu, Evangelijos tiesa, Kris
sprandą po Hitlerio peiliu. Tiesa, Hitleris
tys tuos visus atsitikimus, ka įsteigti tarptautinį teismą, ku ir visai neseniai su Estija.
ribos” (Ps. 94) ir tiktai Jis vienas yra že taus 'meile. Jis eina tuo pa
jiems nenukirto galvų, bet prispaudė juos
da Bažnyčia sutaikė susivai- ris turėtų būti pastovus ir
Nors yra įsteigtas tarptau
mės ir pasaulio valdovas, kurio tūri klausyti čiu taikos keliu, kaip ėjo Ba
savo teutonišku batu, kurį čekų vyriausybė
žnyčia per devynioliką amžių. dyjusius karalius, kunigaikš spręsti visus kilusius ginčus. tinis Hagos teismas, tačiau ne
žemės karaliai ir galiūnai.
su pagarba bučiuoja, ragindama tą pat da
čius, bajorus, didikus! Kas Tokia taikos konferencija bu visos valstybės juo naudojasi,
Jeigu paklausime, kas daryti, kad išven
ryti ir savo tautiečius.
Pirmasis
pasauliui
taiką
at

suskaitys, kiek kartų Popie vo sušaukta 1899 m. Olandi nes nenori juo pasitikėti, o,
gus Dievo bausmės., tai reikėtų prisiminti
nešė
Kristus.
Prie
jo
lopše

žių žodis apsaugojo žmoniją jos mieste Hagoje. Tik Itali be to, patį byla ten labai bra
ESAME TIKRI, KAD LIETUVOS VADAI pranašo Jeremijo žodžiai, kuris guodė ir ra
lio
negirdėtu
iškilmingumu
TAIP NEPADARYS. Juk esame Gedimino, mino žydus ir, sėdėdamas ant Jeruzalės griu
nuo kraujo praliejimo? Būtų jai, kuri tuomet laikė Popie- ngiai kainuoja. Todėl daug
Kęstučio ir Vytauto tauta ir ainiai. Lietu vėsių, raudodamas ragino juos pasitaisyti. pragydo angelai pasauliui ne-1 tikrai .per daug didelis daržių nelaisvėje, užprotestavus, valstybių, turėdamos nesusiviai MOKĖS IR NORĖS GINTI LIETUVOS “Jeruzalem, Jeruzalem convertere — tai yra: suprantamus žodžius: “Garbė bas suregistruoti visus tuos
Popiežiaus atstovas negalėjo pratimų, dar ir šiandie krei
NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Jeruzale, Jeruzale, atsiversk prie Viešpaties Dievui aukštybėje ir žemėje atsitikimus. Todėl mes apleisjoje dalyvauti. Tačiau protes piasi į popiežiaus teismą, kuramybė (taika) geros valios kinje visas Popiežių pastan
Malonu skaityti laikraščiuose apie Dievo tavo”.
yra,' ir pigesnis ir teisin
tantė Olandijos karalienė Wilžmonėms” (Lk. 2, 14). Visas gas sulaikyti valstybes, ku
tūlą aukštą Lietuvos pareigūną, kuns pa
helmina, reiikšdaima Popiežiui gesnis. Taip, pavyzdžiui, tarp
Kristaus gyvenimas buvo pas rias jis padarė senaisiais, vireiškęs, kad LIETUVA GINS SAVO VAL
padėką už pastangas, pranešė Pietų Amerikos valstybių Bra
STYBĘ NE TIK IKI PASKUTINIO KA
kirtas taikai. Net ir tuomet, suriniais ir naujaisiais am
jam apie įvyksiančią 1899 me zilijos, Bolivijos ir Peru kilo
REIVIO, BET NET IKI PASKUTINIO LIE
kada šv. Petras Alyvų darže žiais, mes pereikime tiesiog į
tų taikos konferenciją ir pra nesusipratimų dėl gausios kau
TUVIO, nes garbingiau yra už tėvynę mirti,
kardu bandė priešintis prieš naujausius amžius, į pastaruo
Akro teritorijos. Tas
negu amžiams užtraukti negarbę ir įsigyti
Pijus XII Aplanke 12 Valstybių tuos, kurie atėjo Jėzų suimti, sius laikus, geriau pasakius, į šė suteikti konferencijai “sa č.uku
ginčas
ilgai tęsės ir buvo pa
vo vertingą moralinę para
bailių vardą.
Tur būt nė vienas popiežius asmeniškai ne jis pasakė: “Kišk atgal savo 'paskutinį penkiasdešimt me
mą”. 1899 m. gegužės mėn. vojus, kad gali išsivystyti į
Antrą vertus nereikia jau taip bijoti ir pažino tiek įvairių tautų, kiek Pijus XII An kalaviją į jo vietą; nes visi, tų, kada, rodos, Popiežių žo
29 d.. Popiežius atsakė kara atvirą kovų. Nuo 1905 m. iki
pačių vokiečių. Toji pašėlusi jų ekspansija glijoj jis buvo dukart, tiek pat Prancūzijoj: kurie ima kalaviją, pražus dis valstybių santjikiuose ne
lienei laišku, kuriame pareiš 191Q m. jos ginčijosi ir sten
(išsiplėtimas) nėra sveikas reiškinys. Jame kaip legatas Liurdo taikos tridienyje 1935 m. nuo kalavijo” (Mt. 26, 52). beturi svorio dėl valstybių ne
kė savo simpatijas dėl taikom gėsi susitaikyti, bet niekaip
yra daug dirbtinumo ir kas tai nenormalaus. ir šventinant šv. Teresės Baziliką 1937. Ta Viduriniais amžiais
siskaitymo su ta galingąja konferencijos ir pažymėjo, kad nepajėgė to padaryti. Tuomet
Istorija mus moko, kad visos valstybės, ku me tarpe jis aplankė Jungt. Amerikos Val Kristaus taikos darbą tęsia tikybine organizacija, su Ba
jis ne tik mielai “teikia savo nenorėdamos lieti kraujo, jos
rios buvo pavartojusios perfidiją, veidmai stybes. 1934 m. jis dalyvavo pasauliniame Bažnyčia. Tuomet, kai ji ne
žnyčia.
Tekalba
faktai?
moralinę paramą” tokiam tai nutarė tą savo ginčą pavesti
niavimą ir klastingumą, kaip dabar daro vo Eucharistiniame Kongrese Argentinoj. Jis ygalėdavo
valdovų
sulaikyti
1885
m.
rugipiflčio
mėn.
24
kos žygiui, bet ir yra pasiruo išspręsti Popiežiui Pijui X. Į
kiečiai, priėjo liepto galo ir turėjo žlugti. ra vięnintėlis popiežius, įžengęs į Naująjį
nuo
karų,
ji
švelnino
karo
d.
vokiečiai
Mikronezijoje
ušęs “sėkmingai bendradarbiau Hagos teismą jos nenorėjo ei
Tas pats bus ir su vokiečiais. Jų nepasotin 'Pasaulį. Ta proga jis buvo sustoję® Brazi
žiaurumus,
ne
tik
žmones
guo

žėmė
Karolinų
ir
Palaos
sa

tas apetitas grobti ir žiauriai valdyti juos lijos sostinėj Bio de Janeiro. Keliaudamas
ti”. Šis Popiežiaus laiškas bu ti. Popiežiaus atstovas mon
sdama
ir
ramindama,
bet
ir
lynus,
kuriuos
per
200
metų
į
Buenos
Aires
jis
viešėjo
Ispanijoj
—
Barpačius silpnina, nes eikvoja jų jėgas. Be to
vo perskaitytas paskutinę ko sinjoras Aleksandras Bavoni
VOKIEČIAI DABAR VISOSE TAUTOSE celonoj. Pereitais metais kai popiežiaus le juos apsaugodama. Viduriniais valdė Ispanija. Taikiomis de nferencijos dieną dar prieš jos jas laiminga: sutaikė.
IŠSAUKĖ DIDELĮ NEPASITENKINIMĄ. gatas dalyvavo Eucharistiniame Kongrese amžiais, kada valstybių vy rybomis nepasisekė likviduoti uždarymą. Nenorėjo to Popie
K. Steponis
Budapešte,
o
keliaudamas
į
ten
aplankė
Ju

Gal gi kada norą išsisems ir didžiųjų val
riausybės labiau klausė Baž konflikto ir todėl abi šalys žiaus laiško skaityti konferen
Kiekvieno kataliko yry šv.
stybių kantrybė ir jos ims gintis ir malšinti goslaviją. 1927 m. jis lankėsi pas Šteilio mi- nyčios, karo metu ji įvedė ruošėsi karai, nors nei viena
cijos
pradžioje,
nes
bijojo,
kad
priedermė skaityti vįon kati
Europos nenuoramą. Jūk nevisos tautos to sijonierių išleistuvėse Olandijoj. Vokietijoj taip vadinamą prieglaudos tei- nei kita valstybė nenorėjo kaŪkiškus laikriščius.
jis yra išgyvenęs dvyliką metų. Be to, per sę, pagal kurią priešui nebu- .riauti. Ispanijos ministrui Pi Italija nesutrukdytų konferert
kios negarbingos kaip čekai.
_x .
.
TT.„, . .... .... , j atostogas Pijus XII dažnai važiuodavo į vo galimą kenkti, nei žudyti dal y Mon pasiūlius, abi ša
Iš kitos puses — Hitleris laikosi tiktai Į gveįcavįja
nei sužeisti, jei jis (priešas) lys sutiko kreiptis į bešališką
bravūravimu, moka išnaudoti Europos vai
sustodavo šventoj vietoj: baž taikintoją ir ginčo sprendėją
stybių nevieningumą ir, nesiskaitydamas su
Lietuvos
Knygos
Į
Ameriką
padorumo ir etikos dėsniais, naudojasi pro
nyčioj, vienuolyne, prieglau Popiežių. Popiežiaus Leono
“Lietuvos Aidas” praneša, kad Ameriko
ga primesti kaimynams Vokietijos hegemo
doj, kapinėse, šventoriuje ir XIII tarpininkavimas buvo sė
niją (viešpatavimą) ir stiprinti savo auto- je gyvenančių lietuvių tautiškumui ir kultū- t.t.
kmingas. Abi šalys pasidavė
ritetą. Pastebėta, kad tokis Hitlerio švais- riniam bendradarbiavimui su savo tėvyne
Tuo būdu buvo išgelbėta Popiežiaus sprendiniui ir taip
tymasis po visą Europą ir dirbtinas nukrei stiprinti laliai daug galėtų padėti knyga.
buvo išvengta kraujo pralie
pimas savo piliečių dėmesio kur kitur veikia Tik, deja labai mažas kiekis Lietuvoje išlei- daug žmonių gyvybių,
Tuo ipaoį^ tikslu Bažnyčios' jimo. Įdomu pažymėti, kad
į vokiečių psichiką ir palaiko juose nervingą džiamų knygų tepatenka į Ameriką ir taip
buvo jveMtrt Dievo taikjų kurį tai įvyko tais laikais, kada
laukimą kokios tai sensacijos. Tokie dema pat mūsų išeivija mažai jų tereikalauja.
Kad plačiau būtų supažindinta išeivija su draudė karUų>nfioniM Ulims Vokietiją valdė galingas ir ka
gogai, kurie savo piliečius moka hipnotizuo
. . vienuolvnu„ talikams neprielankus kancle
ti sensacingais įvykiais, po vieno kito nepa knyga, Lietuvos knygų leidyklos: Dirva, Pažangos A. B., Sakalas, Spaudos Fondas ir
?
.
\
’ ris Bismarkas, kuris buvo pa
sisekimo gali lengvai prarasti jų tarpe pasi
Šv. Kazi'imero I>r-ja, pasinaudodamos siais
.
■
, , • skelbęs kovą su katalikais Vo
tikėjimą ir iššaukti net neapykantą.
metais N. Yorke ruošiama paroda iškėlė mi- kenksmingus pakeleivius, prie
kietijoje.
Norėtųsi tikėti ir beveik žmogus įsitikini,
ntį, kad Lietuvos paviljone lietuviškos kny- vartanti darbininkus ir lx>ginkad toks Hitlerio Švaistymams gali greičiau,
Popiežių gabumus sutaikyti
gos būtų prieinamomis sąlygomis pardavinė- klės moteris. Tuo įstatymu
negu manome, katastrofingai subankrutuoti.
tautas įvertina net nekataliMums tikintiems yra dar kitas nusirami janioa, kad kiekvienas lietuvis išeivis lanky- buvo apsaugoti laukų darbai
kai. Tai rodo šis atsitikimas.
nimo ir paguodos laidas. JUK VISKAS YRA damas iparodą turėtų progos ir be jokių sun- ir prekyba, o kartu ir visi
kūmų susipažintų su Lietuvoje leidžiamomis žmonės nuo bado. Valencijos Rusų caras Mikalojus II per
DIEVO RANKOSE. Kaip kiekvienam pas
susirinkimas 1129 m. išleidžia savo įgaliotinį grafą Murav
kiram žmogui, taip ir visoms tautoms ir val knygomis ir reikalingų knygų įsigyti.
stybėms Dievas nuo amžių yra nurodęs vie
Tai leidyklų minčiai N. Yorke parodai ruo nutarimus prieš silpnųjų už jovą du kartu kreipėsi (1898
tą ir uždavinį, kurį jos turi atlikti, kad ii- šti Lietuvių Komitetas karštai pritarė ir ap puolikus, Laterano susirinki- m. rugipiūČio m. 14 d. ir tų
pildytų Jo nuo amžių numatytus planus. NE
siėmė organizuoti knygų platinimą savo jė mas 1179 m. tą pačią Bažny- pačių metų gruodžio mėn. 30
Metama — *6.00; Pusei Metų — U.60; Trims m«ne-
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DIEVAS BAUDŽIA, dafciai savo bausmės
įrankiu pavartodamas kitas tautas.
Galimas dalykas, kad Hitleris, kaip kita
dos Atila, yra Dievo rūstybės įrankis.
J Kare šmėkla vėl kubu tikt* liauna, kurių reikia laukė darPasakysime, kad Hitleris ir vokiečiai yra Europa. Neseniai iš karo pe- bams. Klermonte susirinkimas
dar blogesni
kitus... Geras tėvas, paėmęs
atsikėlusi Europa šian- ekskoniunikavo padegėjus ir
rykštę i rankas, baudžia savo vaikus, kar- die luat„ naujOj dar
,
tais lahai skaudžiai juos plakdamas tąja
tw>
VU)W
Ne fc<>
rykšte. Atsiekęs savo tikslą tėvas meta ją
konferenci.
(v
oUvo

KLAU2ADAS TAUTAS IR VALSTYBES

Per Didįjį karą ir po karo Dievas smar. Įos., ur‘ «“‘‘.nkU -prieš tą
kiai buvo nubaudęs vokiečius, bet jie per sulėkią, o visoe vale y-bes de
šituos 30 metų ne tik nepasitaisė, bet dar j®6 pasirodymo turi kalti ginlabiau įsikėlė į puikybę HiUeriamas prade- klus tokiu tempu, tokiu grei
jo griežtą kovą ne tik su Bažnyčia, bet ir su tumu, kokio pasaulis dar iki
pačiu Dievu, įvesdamas Vokietijoj naują pa šiol nėra matęs. Jau ir didgonybę. Be to, vokiečiai kaip visuomet buvo, žiausi taikos šalininkai ir ko
taip ir dabar pasiliko išdidūs, klastingi ir 1 votojai dėl taikos nuleido ragrobuoniški. Žydų istorija mums aiškina, kad nkas ir nusiminę savęs įklausjniau gyveno garsus Babilonijos karalius sia; “Nejaugi žmonės pamiNabukodonozoras, kurį Dievas pavartojo į-|šo> kaJ ieško savižuUybėsf
rankiu žydams nubausti. Savo uždavinį ka
Įvairiuose kraštuose, miestuoralius atliko gal net per stropiai, nes sunai-

gomis.

čios apsaugą pritaikė ir gyvu- į d.) į popiežių Leoną XIII su

.f

I

Anglijos naujokai pašaukti karo tarnybon. (Aoųj.e tąlepLl
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Darbdavio ir Mniiko pareigos
Pagal Leono XIII encikliką “Rerum Novarum”

KNEW!U
CAN pvrchase *2"WIVES W1TM
PAIR OF IMCOLEN TROUSE&S IN
THE INTERIOR OF AFGHANISTAN SU.
- IF THE TROOSER5 ARE BRAND NElAl,
3 vzives vcll
a

Pagoniškais laikais darbas paritinti su popiežiaus Leono
buvo niekinamas ir išlieka XIII enciklikoj “Rerum No
mas vergams. Bet Kristus, varum” išdėstidaini tieso
pats dirbdamas, įrodė, kad mis. Tai aš šiuo straipsneliu
darbas yra dorybė ir suteikia stengsiuosi, nors trumpai, ge
žmogui garbės. Kas niekina rbiamuosius skaitytojus su
darbi) ir darbininkus, tas gal pažindinti.
voja ir elgiasi, kaip pagonis.
Popiežius Leonas XIIT aiš
Tad reikia būti aukštos nuo kiai nusako, kokios turi būti
monės apie savo verslu, jį ge- darbdavio ir darbininko parai išmokti ir sąžiningai atli-lreigos viens antram. Tas tie
kti.
1
Įsas pripažįsta ne tik katalipareiga. Iš ko gi begyventų minties ir meilės enciklikos, gus bus suramintas ir paguos
Taip pat reikia atsiminti, kai, bet ir kitatikiai.
darbininkas?
ragindami visus prie artimo tas tais žodžiais, jeigu jų ne
kad turtai pasauly nėra nuo
Popiežius sako, kad, “Tur
“Pagaliau turtuoliai turi meilės, o ypač prie teisingo klausys? (Jai jis greičiau ko
amžių sukrauti. Jie yra dar tuoliai ir darbdaviai privalo
stropiai vengti, kad nei prie padalinimo turtų, aiškiai nuro kio komunistėlio nuo bačkos
bininkų ir darbdavio sutarti-1 nelaikyti darbininkų vergų
varta, nei suktybėmis, nei vi dydaini darlnlavių ir darbinin paklausys netikėtinų prižadų,
nio darbo vaisius. Be darbda- ’ vietoje, bet gerbti juose auksokiomis kitokiomis spekulia kų pareigas.
įtariuos kaip rudens lapus vSvių nebūti) darbininkų, ir at štų, o krikščionybės dar pa
cijos priemonėmis neatimtų
Bet nors ir geriausiai būtų į jas išnešios, o Kristaus atmes,
virkščiai. O kad nevisi gali aukštintų žmogaus vertę. To
iŠ beturčių to, kų jie yra sua- visi aprūpinti, tačiau paties kuris pasakė; “Dangus ir žebūti platesnio masto darbda reikalauja teisybė. Ir sveikas
tupę, tuo labiau, kad betur vargo iš žmogaus širdies nie* j mė praeis, o mano žodžiai ne
viai ar darbininkai, tai, ma žmonių protas ir krikščioniš
čiai nėra pakankamai apginti Ra* neprašalins, jeigu tas žmo praeis” (Mork. 13, 31). Tik
koji filosofija moko, kad sun
nau, aišku.
nuo skriaudų ir neteisybės; tgug neišmes nuodėmės kirmi rai, nepraeis tuščiai Kristaus
kus
rankų
darbas
ne
tik
ne

jus nuosavybė menkesnė, juo
kuris, nuolat graužia nusi- žodžiai ir galutinai kiekvienas
Dažnai šiais sunkiais lai
žemina
žmogaus,
bet
dar
jį
nepaliečiamesnė privalo bū dėjėlio sąžinę. Dėl to šalia že-, šios žemės keleivis, kuris tikėkais ir darbininkai ir darbda
išaukština,
nes
tas
darbas
yra
ti’’. O kaip tai suprasti? Oi: miškų pagerinimų reikia var-Įjo, kad tik Kristus yra “Keviai skundžiasi vieni antrais.
dora
priemonė
savo
gyvybei
1) neteisingas jų algų užlai guomenei teikti dvasinį peną. ! lias, Tiesa ir Gyvenimas”
Protingas žmogus, geras ka
palaikyti.
Bet
užtat
yra
gėda
Clyde E. Pangborn, ameri
kymas, 2) pinigų skolinimas Ruošti dažnai lx*ndras Komu (Jo. 14, 6). susilauks, kas Ap
talikas, kad galėtų teisingai
nežmoniškais nuošimčiais, 3) nijas, šaukti į uždaras reku- reiškimo knygoj 21. sk. 4 eil. kietė lakūnė, ištekėjus už Pa
nusiskųsti visų pirma turi ži ir nežmoniška naudoti žmo
neteisingos ir neatsargios fi lekcijas, o atsitraukusius nuo parašyta; “Dievas nušluostys ryžiaus artisto. (Acme pboto)
noti savo pareigas kitam. Bet nės, kaip daiktus, tik tam,
kad
pralobti,
ir
tik
tiek
juos
nansinės operacijos, 4) prive tikėjimo vėl atgal grąžinti.
nuo jų akių kiekvieną ašarų;
labai dažnai tie skundai yra
visus tikinčiuosius, o labiau
tevertinti,
kiek
jų
darbo
jėga
rtimas
sumokėti
kauciją,
taPilna varguomenės kaime mirties daugiau nebebus, nei
visiškai nepagrįsti, nes skunsiai į Maldos Apaštalavimo
riamai tarnautojo dorumui 'ir mieste. Bet tūkstančius kar dejavimo, nei šauksmo, nei
džiamųsi tik vien dėlto, kad gali duoti naudos. Be to, kri
narius, kad visi skuliėtume iš
patikrinti, liet iš tikro pratilo- tų laimingesnis yra gilaus ti- ,skausmo nebebus daugiau;
taip reikią arba, kad atrodo, kščionybė dar liepia atsižvel
kirsti kelią bedievybei, kuri
nes ar prekybos įmonės rei- kėjimo žmogelis, kuris nors kas buvo pirma, išnyko. Nes
jog neteisingai su juo elgia gti į darbininkų religijos bei
skverbiasi ne tik į miestiečius,
kalamis sunaudoti, 5) mašinos varge gyvena, bet moka iš štai Dievo padangtė su žmonė
masi. Tokie skundai yra blo sielos reikalus. Todėl darbda
bet ir į kaimiečius. Rašykimės
pardavimas su melagingais Dievo meilės viską nukęsti, į mis, ir jis gyvena su jais; jie
gi ir žalingi. Jie neša netik viai privalo rūpintis, kad dar
į Katalikiškos Akcijos eiles,
darini pažadėjimais, ti) bau- negu milijonierius, kuris sk-{bus jo tauta, ir pats Dievas
pačiam skundėjui žalų, tiek bininkas būtų laisvas nuo
stokime į Kristaus kareivių
(lomas pasamdymas ir atlei riaudomis aptekęs iš nnsimi- bus su jais jų Dievas”,
medžiaginę tiek moralę, bet <,arbo t0° laiku- kai reikia
būrius, organizuokime darbi
kad nereiktu atsily- nimo deda sau prie smilkinio
toks skundėjas kartu ardo ir j atlikti religijos pareigas. Jie
Jugoslavijos karalius Pet dimas.
•
,
v
,
....
»v.
Tėvas
Pijus
XI,
matyninkus ir bedarbius į kataliki
samdininkui, t) suktos revolveri, arba šoka nuo tilto ,
, .
v
.
tautos ūkį. Pavyzdžiui, darb privalo pašalinti nuo darbi ras, 16 metų amžiaus, ir že ginti
,
_ , .
...
.
j.
v
,
damas, kaip vargo žmones bai škas organizacijas! Atmuškidaviai: be reikalo nutraukda ninkų paleistuvybės pavojų ir miau regentas princas Pau- prekybines tranzakcijos (pa- į upe. Juk žmogus nesuvalgys sią! klaidina šių laikų bedie- me besiveržiantį priešą ir pla
mi darbų, kad tuo numuštų Šiaip visas pagundas į blogąjį,^ Pra„eSamaj ir vienas 1T vyzdžiui: piktas bankrotas ir|už du, arba neapsivilks sto viai, išplėšdami iš jų širdžių tinkime tarp savo vargstančių
darbininkui atlyginimų ir pa jokiu būdu darbdaviai negali kitas 8usirtpinę sav0 kra5to įmonės atpirkimas per kitus). Iriau, o vietos atsigulti tiek i paskutinę džiaugsmo ir sura brolių linksmą Kristaus Nau
Be krikščioniško turtų va!-ln,aža tereikia' Tad kokia nau- minimo viltį — tikėjimą į po jieną — Evangeliją.
sipelnytų ; išnaudodami sun trukdyti jiems rūpintis savo likimu.
šeimynos
reikalais,
negali
dvmo ir naudojimo turtuoliui
W ir visi1 J*““0 tarkių darbininko medžiaginę bū
T.J.Bružikas S. J.
mirtinį gyvenimą, kreipiasi į 1
varžyti
jų
pastangų
taupyti.
isi^’ 0 m,rtlan’as btrėa
a) atsižvelgdamas į jo sielos dar yra išmaldos pareiga.
klę; duodami darbo tokiems
J?
darbininkams, kurie apie tų Lygiai nevalia apkrauti dar reikalus ir b) palengvinda Kada artimas yra paprasta vis vien palikti.
darbų nenusimano ar nepajė bu daugiau, negu jų sveikata mas jam atlikt jo religijos me visų varge, turtuolis pri
Todėl Kristus pakėlęs aLIETUVIŲ KALBOS
gia jo atlikti ir panašiai. Dar pakelia, nei duoti tokio dar pareigas ir c) neišstatvda- valo duoti tik iš savo pertek kis į savo mokinius, sakė:
GRAMATIKA
bininkai; iššaukdami streikus bo, kurs netinka dirbančio mas jo į ištvirkavimo ir pa liaus. Kada artimas yra sun “Palaiminti beturčiai, nes jų
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
gundos pavojų.
įvairiais būdais
kenkdami amžini ar jo lyčiai”.
kiame varge, turtuolis priva yra Dievo karalystė. Palaimi
darbdavio turtui, sąžiningai
parašė
Taigi turtuolis arba darb
Be to, turi gerbti darbinin lo duoti iš savo pertekliaus nti, kurie dabar aikšte, nes
neatlikdami savo pareigų ir t. davys turi suprasti ir gerbti
ko šeimų; a) nieko nedaryda ir net kiek iš to, kas jam, pa būsite pasotinti. Palaiminti,
Nejaugi to socialinio tryni- darbininkų, kaipo žmogų. Jis
mas, kas siektų pakenkti šei čiam yra naudinga. Kada ar kurie dabar verkiate, nes juomoši negalima išvengt! Ne turi elgtis su juo žmoniškai:
mos gyvenimui;
suteikda timas yra paskutinėje bėdoje, ksitės... štai jūsų užmokesnis
kykloms.
jaugi žmogus, galįs suprasti a) nesiskaityti su juo vien
turtuolis
privalo
duoti
iš
to,
didelis
danguje...
Bet
vargas
mas reikiamų poilsį, sekma
sudėtingiausius kūrinius, ne tik dėl jėgos ir stiprumo, b) dienio poilsį, kad jis galėtų kas jam yra naudinga ir net! jums, turtigieji, nes jūs jau
Kaina 11.00
galėtų suprasti, kaip pašalin neapkranti jo darbu daugiau, bati ų
dieną viaiamg ir iš to, kaa jam yra reikalinga, turite savo paguodą. Vargas
ti tų abipusį nenormalumų? kaip jo sveikata pakelia.
Bet
tą turtiu- jums, kurie esate sotūs, nes
b)
taupyti moteriea js.
“ kaip suprasti “
DRAUGAS PUBLISHING GO.
Nebent būtų žmonių, kurie Taip pat turtuolis arba
gumą? Gi būti turtingam rciš būsite alkani. Vargas jums,
gas išlaikyti ir auklėti šeimą.
Avenne
nenorėtų tai suprasti.
darbdavys turi pagirbti darTurtuoIiai ir darMaTįai at. kia turėti ką nors daugiau, j kurie dabar juokiatės, nes geKadangi ne visi gali susi- bminko krikščionybės orumų: 8ako u- daugeli„ darbinintaĮ kaip kiti. Tad pinigai nėra ,dėsite ir verksite” (Luk. 6,
vienintelis turtas. Gali būti 20—25). Tikrai šitie paties'
fizinį ir moralinį gyvenimų;
NAUJAUSI IR GERIAUSI
žmogus turtingas sveikatos, Dievo Sūnaus ištarti žodžiai!
jis
bus
toks,
kokį
jie
jį
pada

TH1NGS THAT NEVER HAPPEK
laiko, talento, inteligencijos, nevienam gali būti didžiausias
rys. Todėl didelė yra jų atsa
By GENE BYRNES
prityrimo, mokslo, profesinių suraminimas varguose ir nekomybė.
žinių atžvilgių. Tad turi pa- laimėse. Bet kaip tasai žmoPIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Toliau popiežius sako, kad
LENGVAIS IAMOKCJIMAI8
visų didžiausia darbdavių pa-1
Barskis Furniture House, Ine.
'reigą yra duoti kiekvienam
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1M4
darbininkui tai, kas jam tei
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
singai priklauso. Žinoma, nu
statant teisingą atlyginimo
saiką, reikia atsižvelgt į dau
PIRKIT NAUJAUSI
gelį aplinkybių, bet aplamai
turtuoliai bei darbdaviai turi
žinti kad nei Dievo įsakymai,
nei žmonių įstatymai nelei
džia spausti vargstančių dėl
savo naudos ir naudotis jų
vargais dėl savo pralobimo.
Nusukti gi prideramą atlygi
nimą — tai sunkiausias nusi
kaltimas, kurs šaukia dan
gaus keršto: “fttai jūsų dar
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tobutlntl, nužemintos kainos, lengvi l*mok8Jimal,
bininkų... užmokestis, kurs
teisingas patarnavimas.
jūsų užtūrėtas yra, šaukia; ir
BALZEKAS MOTOR SALES
jų šauksmas pasiekė kareivi« n WILL I.IKE U8"
jų Viešpaties ausis”, sako
4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Jack Homer (kairėj) iš Glenview, III., 1937 metų vidurJokūbas
Apaštalas (5, 4). vakarų golfininkų amatorių čempijonas, sveikina Gus MoreTurime daugybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo *18.80
Nes ištiesų atlyginimas už land iš Peoria, UI., praeitais metais laimėjusį čempijonatų' Ir augMIau.
SnabMTMNM. CMtTOOM Co g. r.
darbų yra griežta teisingumo ir pereinamųjų dovanų (tropby). (Aonie telepboto)
Kun.

Dr.

Jonas

Gramatika

lietuviui

jų

Knyga

Starkus,
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įsigyti,
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South
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ir
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2334
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Lietuvių Olympic Club išalkusiam tik duona rūpi.
. • i •
Juo didesne liuosybe naudosusirinkimas
(>u piktyM_ tuo mBiian Uuo_

GYDYTOJŲ IR SVEIKATOS KLAUSIMAI LIETUVOJ i

Lietuvos Seimus kovo 14 d. įtinę iv dėmėtųjų šiltine. Kovo
Antradienį, balandžio 18 d.Jsybčs turės gerumas.
svarstė Gydytojų. Kūmų stei- 'jauni sėkmingai ir, reikia tiB vai. vakare, Marųuette Park
gimo įstatymų. Tas klausimas keti, kud Lietuvoje šios ligos
LIETUVIAI DAKTARAI
Field
llouse,
67
ir
Kedzie
asukėlė ilgų ir karštų ginčų. I visai išnyks. Veneros ligos
ve., The Lithuaniau American Ofiso teL CANal 2346
l’rieš įstatymui projektų pasi- mažėja, tačiau šių ligų gydy • (
Rot. teL CANal 0402.
Olympic
Club
šaukia
'mitingų
sakė eilė Heimo narių, ir jis mas dar nėra tinkamai sutvai
pasitarti ir nustatyti planus,
buvo pripažintas nesvarstyti- kstas. Šioje srityje daromi vi
j kad būsimųjų vasarų sukvies
nu. Nusistatyta, kad atski- si reikalingi žygiai,
ti visų Lietuvių Olympikos GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
roms profesijoms nėra reika-.
Psichiatrinė ligoninė turėju
2158 W. Cermak Road
rinktine.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
lingu steigti, pagal atskirus si ligi šiol 500 lovų, praplėsta
Trečiadieniais pagal sutartį
įstatymus, savo Kūmus. Že- ligi 000 lovų. Birželio mėn.
Al. G. Kumskis, pirm.
2305 So. Leavttt Street
mes Ckio Kūmai, Prekybos, baigtus didžiojo korpuso rePramonės ir Amatų Rūmai, montų, ligoninė bus praplėsta
Darbo Rūmai yra kitokio po- ligi 1,000-1,200. Sutalpinti vi-i
DANTISTAS
būdžio įstaigos, apimančios la sus Lietuvoje esančius visuoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
bai plačias darbo, reikalų ir menei pavojingus psichiniaiI
4729 So. Ashland Avė.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
profesijų sritis. Iki šiol atski sergančius, ligoninę reikėtų iš
2-trog lubos
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
ros profesijos turi savo drau- plėsti ligi 3,000 lovų.
CHICAGO, 1LL.
3147 S. Halsted SL, Chicago
Telefonas MIDway 2380
gijas ar sųjungas. Jeigu to-( Gydymas sergančių tracho-1
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir
OFISO VALANDOS:
kios organizacijos nėra pakan nia turės būti privalomas. Ši į
Šeštadieniais
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
kainos, tai reikių išleisti ben- socialinė liga nesudarys dūle- i
Valandos: 3—8 P. M.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
drų įstatymų, pajini kurį gale lių sunkimų, nes čia gy dymas Telefonas HEfiglock 6286
tų profesijos tiksliau organi- yra daugiausia ambilatorinis. ‘
zuotis ir būti atstovaujamos. Įsteigus visus numatytus svei
(IJEIN AKAUSKAS )
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šiame posėdyje Seimas ne- katos punktus bus lengviau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Angelo Donnici, saliūnininkas, kuris buvo vadinamas “majoru 9 gatvės’’, Kansas City,
nusistatė, kaip turėtų būti prieinamas trachomos gydy6900 So. Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
Mo., federalių agentų suimtas už operavi'mų didelio narkotikų šmugelio tarp Oklaliomia ir
tvarkomi profesijų reikalai ir mas.
TELEFONAI:
Ofiso
valandos:
New York. Sykiu su juo suimtas ir miesto policininkas Ottis (Juck) Colburn (kairėj).
Ofiso — Wentworth 1612
atstovavimas. Tas klausimas
10—12 vaL ryto
Res.
—
Y
arda
3955
Kovai su tuberkulioze dar
(Acme teloplioto)
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
bus tiriamas ir svarstomas at
OFISO VALANDOS:
reikia įsteigti daugiau dispan
Trečiadieniais ir .Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
skirai.
Susitartus
šerių su visomis tyrimo prie- ktinės medicinos srityse, aku-į tiesioginiai uždaviniai šie: mo — lankytojos ir punktų gydy- Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Švaistant gydytojų rūmų į- monėmis. Reikia apie 3,000 lo žėrė ir sesuo — lankytoja, tinų globa, kūdikių, priešino- tojai.
statymo projektų, Sveikatos vų ligoninėse ir sanitarijose Punktui turės būti pavestas kyklinio amžiaus vuikų globa,: Sveikatos
Departamentas
Departamento direktorius Dr. sergantiems džiova. Arti Kau.toks žmonių skaičius, kad jis kova su tuberkulioze, Veneros ruošia punktų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gydytojams
Mickus į painformavo Seimų a- no reikia įsteigti ligoninę —įgalėtų visus žinoti ir vesti vi- ligomis, trachoma, sanitarija,. trumpalaikius pasitobulinimo GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
pie dabartinę sveikatos reika institutų, kuriame būtų daro-' sų sveikatingumo karotekų. paprastesnės laboratorinės a- kursus, kur jie supažindinami VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Tel. YARds 0994
Rez. TeL PLAza 2400
lų būklę Lietuvoje. Jis nuro niios operacijos, įvesta sūdė-i Turės būti pavedama ne dau- nalizės. Apskrities centruose su viešosios sveikatos uždavi
Valandos: 1—3 ir 7—8
dė, kad , prieškriniais laikais tingus gydymas ir kuris būtų'giau kaip 5,000 gyventojų. A- atliks stažų akušerės, seserys niais kaime. Rpatingo dėmesio
Kasdien išskyrus Scredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Seredoiuis
ir
Nedėl.
pagal
sutartį
Nedėliotais
nuo 10 iki 12 vąl. dieną
dabartinėje Lietuvos teritori- lyg mokykla paruošti gydyto- kušerė duos patarimų nėšGAKS1NK1TE6 “DRAUGE” kreipiama viešosios mediuinos
joje buvo tiktai 230 gydytojų! jų kadrų. Dr. J. Basanavičiaus čioms, teiks pagalbų gimdyir higienos klausimus propa AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir 912 lovų .ligoninėse. Viena parke esančios sanatorijos y- vėms ir globos augančius ku
guoti. Taip pat svarstomas
TeL YARda 5921
AKIŲ
GYDYTOJAS
lova teko 2,200 gyventojų ir rą netinkamoje vietoje ir jų dikius, tačiau neprivalės lanvalstybės tarnautojų medici Ofiso TeL Canal 6122
Bes.: KENwood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
/ienas gydytojas 9,083 gyven plėsti negalima. Gydymas ir' kyti sergančių apkrečiamomis
nos pagalba tobulinimo, aprū Res. TeL Beverly 1868
tojams. Karui pasibaigus sa-I išlaikymas sanatorijose bus ligomis. Sesuo — lankytoja
pinimo klausimas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nitarinė būklė buvo dar sun atpigintas ir taip sutvarkytas, lankys atskirus kiemus, susi
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
kesnė.
DANTISTAS
kad visiems būtų prieinamas, pažins su gyveninio sąlygomis
Kad bedievis įgys galę, pri.
756 We$t 35th Street
ir
vietoje
duos
patarimų.
Svei
punktas.
Sveikatos
punktų
su
Šiandien sveikatos reikalai
sijuoks iš tavo teisių.
2201 W. Cermak Rd.
TeL CAHal 5969
VALANDOS:
darys vedėjas — gydytojas,1 katos punktas savo rajono gy
Jau pusėtinai aptvarkyti.
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
SI’ECIAI.ISTAS
Vyriausybės
priemonėmis higienistas, gerai susipažinęs ventojams teiks nesudėtingų
LIETUVIAI DAKTARAI
6 iki 8 vakare
OI’TOMETRICALLY akių
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
I4KTLVIS
vykdoma kova su vidurių šil- viešosios sveikatos ir profila- mediciniškų pagalbų, o svar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Yards 3146.
pagal sutartį
Suvirs 20 uiį >lų praktikavimu
besniais atsitikimais siųsti ap
2155
West Cermak Road
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Manu < laraulavimas
OFISO
YALANDOS:
2
iki
4
ir
7
iki
9
skrities sveikatos centrų konRes. 6958 So. Talman Avė.
...
.
.
Palengvins aUh; {tempimą, kas es1
—
4
ir
6:30
— 8:30 vakare
Pirmadieniais:
2
iki
4
ir
7
iki
9
Res. Tel. GROvehill 0617
sultacijai, arba į ligoninę gy* ti priežastimi galvos skaudėjimo.
ir
pagal
utini,
Šventadieniais: 11 iki 12
Office TeL HEMlotk 4848
svaigimo, aklų.J/enipimo. nervuotudymui.
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso
T©L Calumąt 5074

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. VAITUSH, OPT.

MALDAKNYGES

Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerai8 virš.
75c
Jtaus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis...............$2.50

i. . . . . . . . . . . .

<< DRAUGO’’

2334 So. Oakley Avė.

KNYGYNAS
Chicago, UlinoU

Ruošiamasi ir dantų gydy
mo klausinių kaimo gyvento
jams išspręsti. Apskrityse bus
įsteigti sveikatos centrai, ku Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedalioj pagal sutarti.
riems vadovaus specialistai.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
Tų centrų uždavinys — derin mos be akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.
ti sveikatos punktų veiklų ir
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
būti jiems konsultantais. Jo
Telefonas YAftds 1373

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

ir

akinius

pritaiko

3343 So. Halsted Street

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus
Subatomis Cioeroj

Klausykite

New City Fnitire Mart
HE

Got

Tvvice
mrnv

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

MY
*5

PORCd
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yOuR, DrtBV

TVvice

ko

DANTŲ GYDYTOJAS

Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

4645 So. Ashland Avenue

DANTISTAS

PHYSICIAN and SURGEON

co.N.y.

l vr

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEzIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornla Avė.
'

Telefonas REPablic 7868

4631 So. Ashland Avenue

DR. J. J. KOWAR

Spausdiname.-

Res. 6515 S. Rockvvell Street

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bilas
Laiškus
Konvertos
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Įvairius Atsišaukimus
Draugijoms Blankas
Ir kitokius Spaudos darbus.

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

m .mii „tu

,, į i imamu. , „.n

Seredoj ir Pėtuyčioj — 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

*,

Tel. Prospect 1018
Re«. TeL Repnbllc 6047

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Rezidencija
8930 So. Olareniont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedaliomis pagal sutarti-

Tel CANal 0257
Rea. Tel PROspeęt 6669

DR. P. Z. ZMATOIIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
VALĄNDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

Office Pilone
Res end Office
PROspect 1028
2369 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GEBAI IR PIGIAI

Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue
Ghioago, Illinois

iHTeartnrH

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliotais pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

10758 S. Mlchlgan Avė.

Serijas
Tikietua
Plakatus
Tosterius
Programius

DR. A. r. STULGA
3259 S. Halsted Street

DR. STRIKOL’IS

DR. A. W. JACOBS

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

CHICAGO, ILL.

LIETUVIAI ADVOKATAI

*5 COOP

DR. A. J. BERTASH

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

TeL Pullman 7235
Res. Pullman 0263

KLAUSYKITE

HflPNV
OHTER.

DR. MAURIGE KAHN

1446 So. 49th Court

OFISO VALANDOS:

RADIO PROGBAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. įš stoties WSBC
— 1210 kilocyicles.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR.WALTIR J. PRILUPS

trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Specialė atyda atkreipiama j
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Kl DS'—

DR. CHARLES SEGAL

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sckuikadieuials
pagal sutartį.
TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SYENCISKA8
DBNTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
Pa«al Sutartį.

DR. G. I. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashlgnd Ąve.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DH. V. E. SIEDLINGKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3850
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Aečtadieniaia

"DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALAMOZHJ-APRtt. 30 D., VYTAUTO DARŽE, M IR SOUTH PULASKI ROAD
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Pirmadienis, baland. 17, 1939

PRatraas

KAIP KEITĖSI EUROPOS ŽEMĖLAPIS
AMŽIŲ BĖGY?
XIII ami.

Bažnyčiai, Vengrija buvo tik
menkai mažesnė už Prancūzi
ją, kuri buvo beveik tokia
Dabar, kada vėl esame liu
dininkais Europos žemėlapio
naujo “pertvarkymo”, ypač
įdomu prisiminti kaip tas že
mėlapis “keitėsi” — tai yra
buvo keičiamas amžių bėgyje,
kad ir nesigilinant į žilų se
novę. 1715 metais — tais me
tais mirė Prancūzijos kara
lius Liudvikas XIV — Vene
cija, Toskana ir Pjemontas bu
vo nepriklausomomis, savara
nkiomis, turtingomis valsty
bėmis, o Vokietijos, kaip to..
. .v, .
,
kios, visiškai Europoje nebuvo, nes jos šiandieninę teori
jų užėmė daugybė smulkių ku
nigaikštysčių, kurių žymiau
sios buvo Bavarija, Bohemija,
Saksonija, Prūsija, Hanoveris.
Jungtinė Lietuvos - Lenkijos
valstybė buvo viena pačių di
džiųjų Europoje — ji jau ir
tada valdė “lenkų koridorių”
skiriantį šiandien Prūsijų nuo
Vokietijos. Olandijos ir Bel
gijos teritorijoje tilpo “Jung
tinės Provincijos”. Pusę Ita
lijos “bato” aulo priklausė
pat, kaip šiandien, Turkija užėmė veik visus šių dienų Ba
lkanus.

saksonus, frankus ir šabus —
iš eilės skelbėsi imperatoriais
ir nuolat kivirčijosi su popie
žiais, kaskart vis labiau silp
nindami savo galybę. 1300 me
tais Europa patyrė tokias pertrakfacijas, kad iš visos di
džiosios imperijos tepaliko tik
vienas vardas ir mažyčių ku
nigaikšty tėlių labirintas.
Panašus procesas vykęs ir
kituose kraštuose. Anglija
nuolat kovojo su nepriklauso
mu Uelsu, stengdamosi jį pa
vergti ir “išlipo” net j kon
tinentą, kur užgrobė dalį šia
ndieninės Prancūzijos terito
rijos. Norvegija, Danija ir Sve
...
. .
..
. ,
diia 1397 metais susijungė da
,
.... .
.
nų karaliaus valdžioje, Lietu
va suėjo į glaudžius, į unijų
nuvedusius santykius su len
kais, Bohemija atskilusi nuo
Vokietijos susijungė su ven
grais

XIX amž.

Praėjo nepilnas 100 metų ir
Europos žemėlapį sunku be
pažinti. Prancūzija pasiekė
Reiną, užčmė plačią juostų Apeninų pusiasaly, kur Neapo
lio karalystės kaimynystėje ėmė formuotis tikroji Italija.
Vokietijos kauiguikštijo^gavo
stipriai susispausti, jų sąskai
tos išaugo Austrijos imperi
ja, abi, Prūsijos — Vakarų ir
Rytų — susiliejo, prarydamas
ir Sileziją, vietoj Lietuvos Lenkijos beliko tik menka Va
ršuvos kunigaikštystė, o Ven
grija visai išnyko — jų pasi
dalijo Austrija ir Turkija.

XI amž. didžiausia ir ga
lingiausia Europos valstybė
buvo šventoji Romos imperi
ja, kurių mes šiandien truputį
sumažintame formate pažįsta
me Vokietijos vardu. Tų im
perijų sudarė pusė šiandieni
nės Italijos (kita pusė vadi
nosi Apulija), Bohemija, Ba
varija, Saksonija ir Švebija.
Šiaurėje teutonų giminės —

XVI amž. viduryje Europa
vėl pakeitė savo teritorijalinę išvaizdų. Ispanijos kara
lius Pilypas II ištiesęs god
žias rankas iš Pirėnų pusia
salio siekė pavergęs Europų
pasidaryti jos ponu. Jis už
kariavo Belgiją, taikėsi pulti
Angliją ir Prancūziją, tik čia
anglų laivynas sumušė ir su
naikino didžiausį jo galybės
raimstį — “Nenugalimąją Ar
madą”. Netrukus po to Ispa
nija pasitraukė nuo scenos,
liovusi vaidinti Europoje bent
kiek ryškesnį vaidmenį. Pirmo,j°3e XVII šimtmečio pusėje į hegemoniją Europoje ėmė pretenduoti Austrijos Habsburgų dinastija. Po to 1716
metais, vos po dviejų metų pa
sirašius Utrechto sutartį, į Eu
ropos politiką įsikišo iki šiol
miegojęs milžinas — Rusija,
Petras Didysis - privertė Lie-

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS
I* ąngtiike vartė

Kwl Aak M. Kuaiiiku

Balandžio 17 Diena

'Vi,

savo siekimus įvykdyti.
1918 metais, pasibaigus Di
džiajam karui Europos žemė
lapio veidas ypač smarkiai pa
jaunėjo — užgimė visa eilė
Į naujų, jaunų savo gimimu, bet
senų kilme valstybių.
Praėjo vos 20 metų, kaip
nauji veiksniai ne tik taiko, i
bet jau ir skaudžiai realizuo
ja naują to neramiausio pa-1
šaulyje žemėlapio koregavimą.
V. B. (S.)

Clifford Thompson, iš Scandinavia, Wis., 34 metų amžiaus,
antras aukščiausias pasauly ,(8 pėdų ir 7 colių) žmogus, sveriąs 460 svarų vedė žmonų Mary Bars, 32 metų, iš Milwaukee, Wis., 5 pėdų ir 5 colių aukščio, sveriančią 120 svarų.
(Acme telephoto)
tuvos - Lenkijos valstybę sti
priai susitraukti, o netrukus
rusai su prūsais ir austrais
visai pašalino ir dar taip ne
seniai vieną galingųjų valsty
bių iš Europos žemėlapio.
XVIII amž. pabaigoje ir
XIX amž. pradžioje Eurdpos
žemėlapį savo kardu ėmė tvarkyti Napoleonas. Jį iš Euro
pos pašalinus, visa eilė smul
kesnių žygių ir įvykių dau
giau aT mažiau keitė valstybių
ribas. Garibaldžio genijus su
vienijo Italiją, geležinis kanc
leris Bimarkas, prisiekęs sie-

1832 So. Kcdzie avė.
,
Mirė Bal. 15, 1939, 1:60 vai.
P* piet.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime
mote rj Marijonų., 6 dukteris:
Mary
Greenoff.
žentų Gari,
Ajin Dgvldauskls, žentą. John.
Įsabelle Petrlsak, žentą VValter,
▲Uce. Margaret. Beraice. ir 2
■Ūpus John Ir Albert ir gimi
nes.
Namų tel. Rockwell 6874.
Kūnas pašarvotas Lachavvlcz
koplyčioje, 2314 VV. 23rd Pi.
Laidotuvės įvyks antradieni,
Balandžio 18, 1* koplyčios 9
vai. ryto bus atlydttas J šv.
Agatha parap. bažnyčią (Douglas and Kedsie), kurioj Įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kaetmlero kapi
nes.
Nuoflirdžial kvlečtame visus
gimines, d raugus-ges ir pažystamus-niss dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.
Nuliūdę
Moteris, Dukterys,
Nūnai, Žentai, ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Lachawlcz ir Nūnai,
Tel. Ganai

ISIS.

S

kti po šimtmečių pakrikimo
Vokietijos vienybės, pareiškė,
kad šio tikslo tegalima esą pa
siekti krauju ir geležim. Pra
ncūzų prūsų karo išdavos iš
dalies įgalino jį kai kuriuos
jau dabar vadina Tolimųjų Ry

— Jądk Dempsey, kumšti
ninkas, buvo vienas iš pasirašusių ant prašymo, kuris bu
vo įteiktas Amerikos S. V.
prezidentui, kad Lietuvai bū
tų pripažinta nepriklausomy-

Irba Flqwbr Shoppe
4180 Archer Avė.
Phone IiAV^SrrB MM

iGSlea Myltattema — VeetvrCaia —
| BankJeuuna — I*tdotav«nv> —
‘-.P""*--.

Katalikišfcas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Kaipo Toksai, “Draugas*' Ųfcri pelai ja Jūsų Pilnos Paramos.

, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

po tėvais Šidlauskaitė

Mirė Balandžio 14 d., 1939, 7:20 vai. vaikai© sulaukus
70 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Tauragės apakr., Laukuvos parap.,
Vaikių-Lauko kaimo, Amerikoje išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Kazimierą, dukte
ris: Sofiją Calabrese ir Stellą Albert, anūkes Lorraine
Albert, ir seserį Vienuole Vincentą, sesers dukterį Elenų Rimgailaite ir gimines.
Priklausė prie Susivienijimo Brolių ir Seserų, Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos. Amžinojo Rožančiaus,
ir šv. Onos Draugysčių.
Kūnas pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668
West 18 st.
Laidotuvės įvyks antradienį. Balandžio 18 d„ iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta i Dievo Apveizdos
parap. bažnyčių, kurioje įvvks gedulingos pamaldos
už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnūs. Dukterys, Anūkės, Sesers Duktė ir
Giminės.
Laidotuvių Direktorius J. F. Badžius, Telefonas
CANal 6174.

VIENŲ METŲ
MIRTIES
SUKAKTUVĖS

a

a

a

ONA RAŠINSKIENE

Jau sukako vieni metai, kai n eigųi testinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimų moterėlę ir motinėlę —
Oną Rašinskienę.

Netekome savo mylimos balandžio 18 dieną, 1938
metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžinų
atilsį.
Mes, atmindami tų jos liūdnų prasišalniinų iš mū
sų tarpo, užprašėme šv. Mišias su ekzekvijomis už jos
sielų, trečiad., balandžio 19 d., Dievo Apveizdos parap.
bažnyčioje, 7:30 valandų ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose, ir pasimelsti
už jos sielų.
Nubudę: Vyras, Dukterys, Žentai, Sūnus, Marti,
Anūkai ir Giminės.

AMBULANCE

KE L NĖR — PRUZ1N
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 8000
020 W. I5th Avė.

DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
40094)7 Sa Hermltage Avė.
4447 South SairffeM Avenue

LEONARDAS E2ERSKIS

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2025 W. 51st St

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

visose
DYKAI koplyčios
Chicagos dalyse

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

TcL YARDS 1278

Klausykite mteą Lietuvių rašto programų Mtetteaio vakarai!,
7:00 vai. vakaro ii WHT0 stoties (1420 K.) — Praaeiėjas

Res. 4543 South Paulina Street

P. BALTIlflBBAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU » k| P C patarnavimas
HITlDULAlIbl. DIENĄ IR NAKTĮ
nV Y A T
U I K Al

PIRKITE
JONAS McNBLLIS

Numylėtinio valia troško
skristi aukštyn, kad jis galė
tų dideliai mylėti savo Myli
mąjį; tat jis paliepė suprati
mui skristi taip aukštai, kaip
jis galėtų; ir net taip supra
timas paliepė atminčiai, taip
kad visi trys pakilo prie My
limojo ir Jo garbių apmąsty
mo.

KAZIMIERA PUTRIMENTIENĖ

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS I5DIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Westei»n Avė.
Telefonas SEELEY 6109

Chicago, Illinois
no# Vmi uita

bm

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas
Anthony B. Petkas
Ladianicz ir Smai
J. Liulevicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
EIzoI^B

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayett© 8024

3364 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė,
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Plaoe

s..

Phone PULlman 1270

4348 So. C&lifornia Avė,
Phone LAF&yette 3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1136
3307 Lituanica Avė.
Phoee YARds 4908

3646 Weet 46th Street
Phon« YARds 0781-07»

Pirmadienis, balnnd. 17. 1930

BT?xrmxB

Dr. S. Biežis, kh'ibo naujas Antano parapijos svetainėje Demokratą lygos
prezidentas, su savo kabinetu prie 15 gatvės ir 49 Court.
susirinkimas
žada daug pasidarbuoti klubo Taigi, ateisi?”
Šį vakarą, 7:30 p. m., 6912
naudai ir patenkinti kaip na
“Taip, Marute, ne tik aš
S. Western avė., įvyks Lietu
rius, taip ir pritarėjus — sve
viena ateisiu, bet atsivesiu vi
vių Demokratų Lygos svar
čius.
į 1
sas savo drauges ir draugus.
Šis mėnuo lošimui golfo dar
bus susirinkimas pasitarti ak
Man atrodo, kad tie surpryzai
ne visai malonus, todėl klubas
tualiais organizacijos reika
bus kas negirdėta ir dar žadu
rengia “bunco ir eard party”
lais.
paraginti visus savo pažįsta
26 d. balandžio, 7 vai. vakare,
Al. G. Kumskis, pirm.
mus atsilankyti”.
Gimimo P. Šv. parap. svetai
Elena Garmiūtė, pirmininkė
nėj, 6812 So. Washtenaw av.
CLASSIFIED
Kiekvienas stalas išloš prizą.
PARnAVrMUI BUNGALOAV
Po lošimo svečiai bus vaiši Padėka
Medinis bungalow; 6 kambariai; mo
nami, turės progos pamatyti
vanta; ištaisytas užpakalinis
MARQUETTE PARK. - derniška
porčlus; ištaisyta pastogė; yra beisgolfo triksų ir golfą paveiks Šiuo noriu išreikšti širdingiau montas Ir furnace; 37% pėdų lotas?
1 blokas nuo Šv. Petro Ir Povilo pa
luose.
J. S. V šią padėką visoms savo gero rapijos
bažnyčiios: 1 blokas nuo gat-

<F

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Taisosi V. Kukaičio

Sveikata

i

“Feminine Fancies”
Drąsiai Žengia Pirmyn

Prieš kelias savaites skau Neseniai suorganizuotas LR
džiai susižeidęs ir iki šiol gu KSA panelių kuopos, vardu
lėjęs Šv. Kryžiaus ligoninėje, “Feminine Fancies”, įvyku
Sunset Park savininkus V. sio susirinkimo, Elenos KadKubaiti-s jaučiasi daug gerinu. zevick namuose, bal. 11 d.,
Rūpestinga dr. J. Simonaičio buvo matyt mergaičių didelis
ir ligoninės seselių ir slaugiu entuziazmas vieningai dirbti
priežiūra, ligonio pavojinga ir išauginti kuo-pą kuo did
padėtis prašalinta ir sveika žiausia Chicagoje.
vekarlų ir krautuvių; adresas: 12310
Susirinkimą atidarė pirm.
ta tiek sustiprėjusi, kad jau
Union Avenue. $650.00 cash.
ms draugėm,
kurios kokiu Soulli
$29.00 ( mPnesĮ. Kaina tiktai $3.600.
šeštadienį, balandžio 15 d., ga Ieva Lukošiūtė. Raštininkė
nors būdu prisidėjo prie mano Telefonuokitc: Commodore 0252.
V
lės apleisti ligoninę. Bet jam Sidney Malinauskaitė perskai
ATYDAt
pagerbimo, įteikdamos man
Grindų
plovėjos,
džianitorial, užsi
tė
pereito
mėnesio
nutarimus,
dar teks ilgokai pagulėti ir il
tokią puikią dovaną, kuri pa dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
ženklelius Iš ofiso gurbų. Mes per
sėtis savo namuose, Sunset kurie buvo vienbalsiai priim
Onutes Pasikalbėjimas siliks ilgiausiai mano atmin tokame
svarais, su popiera. šaukite?
Koekwell 8928.
Parke, kol galės grįžti prie ti.
Su Marute
tyje. Dar kartą ačiū visoms!
REIKALINGAS DARBININKAS
savo darbo. Bet, nors būda Toliau svarstyta ir disku
Barbora
Lazdauskienė,
Reikalinga darbininkas prie Akies.
“Ekstrą, ekstra.”
Patyręs ar be patyrimo. Gali būti
mas ligoniu, galės ten pasima tuota, kaip sukelti pinigų įsi
vedęs ar pavienis. Geras atiygini-J
“
O
ką
čia
skelbi,
Marute?
”
tyti ir pasisveikinti su savo gijimui LRKSA fraternalės
mas ir tinkamos sąlygos. AtsiSau-i
kitę pas: V. Kenitis, 1801 Soutli|
“
Ekstra
žinutę,
Onute
”
.
skaitlingais draugais ir pažį auksinės spilkutės. Mortos Su51st Aventie, Cicero, Illlnnls.
“Kokią?”
stamais, ypatingai per Sunset 'eilaitės įnešimu, nutarta su
PARDAVIMUI NAMAS
James M. Slattery, Chicago advokatas ir pirmininkas Il
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
2-fletų mūrinis namas — 6 ir 6
“Ar negirdėjai, kad Šv. Ka
Park Grand Opening pikniką, rengti pasilinksminimo vaka linois Komercijos komisijos gub. Ilomerio paskirtas fedekambariai, karšto vandenio šiluma,
makes you look old and feel old.
ąžuoliniai Įrengimai. Bungaiow sto
Try the Modern* Method for Colkuris įvyks sekmadienį, ge rėlį ir tam tikslui išrinkta ko raliniu senatorium vieton mirusio James Lewis baigti ter zimiero Akademijos Rėmėjų
gas. Uždaryti porčiai. 14 metų se
oring.Hair . . . CLAIROL. YouTl
jaunametės iš Cicero rengia
numo. 33 pėdų lotas. Kaina $8,500.
gužės 7 d. O iki “Draugo” misija iš sekančių narių: Enii- miną. Terminas baigsis 1942 metais. (Acme telephoto)
A. Eminger, 6736 South Campbell
appreciate the quick, pleasant treat“bunco party?”
Avenue.
vasarinio pikniko, kuris įvyks lv AVincon, Elena Kadzeiviek,
ment. No bleaching required to
•often the hair when yoo aso
PARDAVIMUI
Sunset Parke, liepos 9 d., ti K. Miikšaitės, S. Lukošiūtės,
• Kiekvienam nariui yra proga
“Na, o kas čia naujo?”
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
CLAIROL. YouTl love the resulta
kisi būt pilnai pasveikęs.
rašt. S. Malinauskaitės ir piką nors išlošti, nes įbus duo
Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
“O, tai bus nepaprastas kau on your hair — beautifui, natural- barius,
viskas naujausios mados.
looking
color
that
defies
deteetioo.
rinin.
I.
Lukošiūtės.
dama
handicap
sulyginimui.
1628 R. 47th Conrt. Cicero. Dllnola.
liukų žaidimas. Bus labai įV. Kubaitis nuoširdžiausiai
Per Golfą Į Sveikatą
See youraelf aa you would likę to
PARDATOm NAMAS
dėkoja dr-rui Simonaičiui, se Motinos Dienoje gegužės 14
Balandžio 18 d., 7:30 vai. domus vakaras — pilnas sur- be. See your hairdresser today or Apartment
bullding; 4 5-kambarltj
eeod
thia
coupon
N0W.
fletai; garo šiluma; lotas 60x126?
selėms ir slaugėms už rūpes <1., “Feminine Fancies” ren-1 Kiekvienas bandome prail vakare, bus klubo susirinki prizų I ’ ’
Jeigos $190.00 J mėnes|. Marąuette
Parke. Parduosiu už vidutinišką patingą ir malonią priežiūrą ir giu savo mamytėms pagerbti Į«inli savo amžių. Atsiekimui mas “Margučio” svetainėj.
Natūraliu... »7/A
“Reikės ir man ateiti”.
slulljlmą. Atsišaukite: 6622 So. Palrnepaprastą
programą,
kurią
į^°
’
H>
’
^
a
^
n
^
a
^
era
^
u
&**laikyflel'* A Ve . tel. Pmspoct 4201.
savo draugams ir pažįstamie
Šiam susirinkime bus priimta
“Visi širdingai kviečiami
!
išpildys
pačios
narės.
Taipgi
1^*
’
1
’
’
11
^
sve
iku.
ItF.NDON VKIS
ms, ikurie savo skaitlingais apnauja 1939 valdyba (kiek gir- atsilankyti. Atsilankę nesigai
40 ftkerų ūkis; Beloit, Wlsconsin*e:'
te nrt te foek for Utlt aMrfc </
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Wholesale Only
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pradėkite ruoštis iš anks
mamytei ir sesutei už gražų ninku Sąjungos. Šis klubas
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REIKALINGA MERGINA
to. “Draugo” laivakorčių
Reikalinga mergina namų darbui.
priėmimą, o ypatingai už gra priima visus už $2.00 metinės
Pranešimai
Nėra vaikų. Mažas apartmentas. Pa
agentūra išrūpins jums vi5-r
žiausius mažyčius margučius. mokesties. Šeimynoms ir mo- Į
silikti vakarais. Atsišaukite; LawnPas mus galima gauti tikrai Lie
D. L. K. Vytauto draugijos
dalū 5878.
tuvišką
Importą
Valstybinę
Deg

‘ ‘ Feminine Fancies ’ ’ narė kiniams niokestys sumažintos.
8US kelionei reikalingus do
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mėnesinis susirinkimas įvyks
Paprastai, klubas pasirenka
kumentus. Darykite rezer
Mes Ir Virt Mūsų Darbininkai
Kas tiktai paviršium nustu
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— Buvęs prezidentas IIoo- lošimui aikštę, kuriame klubo
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vacijas kuogreičiausia.
7:30 vai. vak., Cbicagos Lie
veris ir jo žmona buvo sutuo nariai gauna nuolaidą. Švento
nies, tas mažai nužengs pir
tuvių Auditorijos svetainėj.
kti kataliko kunigo, nors abu mis dienomis 50c, o prastomis
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
myn dorybėje, o dar didesnės
Kiekvienas narys privalo bū
Rrarrvaa viri
nekatalikai. Rodos, kad tame — 25c pigiau.
Turte, viri
kortę
bet
kurios
linijos
geriausiais
ir
patogiausiais
lai

ir nuobodesnės pagundos
S.000.M
tinai atvykti, nes randasi sva
$3,100.00S.M
miestelyje, kur norėjo susi
Per vasarą bus surengta 4,
vais.
Visais
kelionės
reikalais
kreipkitės
į:
užpuls.
rbių klausimų svarstymui.
tuokti nebuvo kito dvasiškio, ar 5 turnamentai su įvairio
P. K., sekr. kaip tik kataliku kunigas.
mis dovanomis ir trofijomis.

CICERO

DON’T BE GREY

SPORTAS

CIMRO&

Tiesioginė Ekskursija i Klaipėda

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

ji

Kam Kankintis?
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

GAIJK1TH

MUSU

AGENTŪRA

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

2334 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790

ĮVYKS

Sekmadienyje, April-Balandzio 30, 1939
VYTAUTO DARŽE
115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

GERA MUZIKA

(North Kast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

PAVASARINIS

Piknikas

4192 S. ARCHER AVENUE

ICK
AGENTŪRA
v »>
•
*
Tarime pardavimai visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas VIOtory 1696

United Statea Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai
pinigai
apdrausti iki
$5,000.00
ISmok čjom
Už padėtos
pinigas

Duodam Paskolan ant l-mq
Morgiėių
Safety Depoait Dežntaa Galima
Paairenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
B vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Rubatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH
Preaident
HKLEN KUCHIN8KA8, See.

TRERMTC

1

PERMANENT

1

WAVE
Mes nevartojara nei malino*,
nei elektrlkoe. Garantuojame sugarblnluotl
blle
kokios rūšiea
plaukus. $6.60 vertyb* — Ha sa
vaitę tiktai $4.60.

BERNICE’S BEAUTT
8H O P
1728 WE8T 47TH STREET
Kam p. Hermitaga. Tel. Tardą 2771
16

metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia
Valgykla
Bridfeporte

750 W. 31st Street
A. ▲. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

.J

