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Jis mano, kad visi vaduosis 

sveika sąmone

VYKSTA
NE STRBKAS, 

BET MAISTAS
LENKIJĄ IŠTIKO 

POTVYNIAI
PADARYTA MILIJONI

NIAI NUOSTOLIAI

VYKSTA TAIKOS PASITARIMAI

TVASHINGTON, liepos 18. 
— Prezidentas Rooseveltas 
yra Pacifiko vandenyne. Vyk
sta į Hawaii salas. Painfor
muotas apie streiku San Frau Į 
ciseo ir apylinkėse, preziden
tas prisiuntė darbo departa
mento sekretorei Perkins pra
nešimą.

Prezidentas pareiškia jis

FRISCO STREIKAS -- 
MASKVOS DARBAS

BERLYNAS, liepos 18. — 
Arti su sovietų Rusijos susi
pažinęs Paul Scheffer rašo 
laikrašty Berliner Tageblatt, 
kad San Francisco streikas

YRA BAIMES IR PAČIAM 
GOEBBELSUI

BERLYNAS, liepos 18. —- 
iš privačių šaltinių sužinoma,' 
kad “sankalbininkų” prieš 

j Hitlerį žudymai vyksta visoj 
Vokietijoj. Tai paslaptis, ku
rios spauda negali išduoti.

Sužinota, kad ir propagan
dos ministeris Goebbels pa
kliuvęs Hitlerio nemalonėn. 
Prieš Goebbelsą kovoja Prūsi-- 
jos premjeras Goeringas, ku-' 
riam labai norisi, kad Goe- 
bliels būtų pašalintas iš vv- 
riausvTJės viršūnių.

Suimtiems naciams praside
da bylos tautos tribunole, ku-

yra komunistų darbas.
turi vilties, kad streikas baig- į Anot jo, Rusijos komunistai 
sis gražiuoju ir tvarkingai, visam pasauly per savo agen-
kad visos puses, siekiant tai- jtug sį8tematiškai organizuoja rjn Hitleris paskyrė 32 teisė- 
kos, vaduosis sveika sąmone, j streikus, kad tuo būdu atsie- ,jus. gis tribunolas pasiskir-
ir kad jis pasitiki savo skirtu 
darbo board.u, kurs sugebės 
įvykdyti reikalingą taiką.

Sekretorė Perkins šiandien 
susirinkusiems laikraštinin
kams skaito prezidento prane- 
Šimą. Ji taip pat pareiškė, 
kad streike tikrai viršija 
sveikos sąmonės dvasia.

kus pasaulio revoliuciją.

RYTUOSE DARBININKAI 
LAIKOSI RAMIAI

stė į keletą grupių bylų nagri
nėjimui.

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 18. — Vyksta taikos kon
ferencijos tikslu atšaukti ge
neralinį streiką.

Generalinio streiko vadovy- 
liė sutinka, kad dokų darbinin
kų reikalavimai būtų pavesti 
arbitražui, Prez. Roosevelto 
skirtas darbo boardas taikin
ti dokų darbininkus su darb
daviais, šiems pastariesiems 
perdavė darbininkų reikalavi
mus.

T^aivų linijų kompanijos su- 
tifika pripažinti siūlomą arbi
tražą dėl streikuojančių 27,000 
darbininkų. Bet nesutinka ką 
bendra turėti dar su kitomis 
devyniomiR streikininkų gru
pėmis, kurios taip pat dirba 
pajūry.

Nežiūrint to, darbo boardas 
daug dirba ir turi vilties at
siekti taiką. ,

Savo keliu valstybės kariuo
menė ir policiniai autoritetai 
mieste ir apylinkėse vykdo 
tvarką. Maisto pristatymui į 
miestą blokada perlaužta ir 
trokais pristatoma mėsa ir 
daug kitokio maisto. Keli 
šimtai mėsos parduotuvių iš 
naujo atidaryta.

Policija gatvėse palaiko 
tvarką, neleidžia snsibėgimų, 
o kariuomenė kol kas sukon
centruota vandens pakraščiais. 
Kai kur pasitaiko nežymių 
riaušių. Numalšinamos be ne
laimingų įvykių.

Streikininkų šelpimas vyk
sta keliose apskrityse. Prie

NEW YORK, liepos 18. — 
Atlantiko pakraščių dokų dar
bininkų sąjungos tarptautinis 
prezi.lentas J. P. Ryan prane
ša, kad ši sąjunga neturi pa
siryžimo sukelti streiką.

Anot Ryano, Atlantiko do
kų darbininkai neklauso radi
kalų propagandos, kaip tai 
daro Pacifiko dokų darbinin
kai.

UŽDAROMI TEKSTILIŲ 
FABRIKAI

HUNTSVILLE, Ala., lie
pos 18. — Šiame tekstilių pra 
nionės ((medvilnės audeklinės) 
centre uždaromi visi fabrikai 
sustreikavus darbininkams.

Streikas apima visą Alaba- 
ina valstybę. Darbininkai rei
kalauja 30 valandų savaitės 
darbo, didesnio atlyginimo ir 
unijos pripažinimo.

TAIP PAREIŠKIA JOHN
SON APIE STREIKĄ 

FRISCO

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 18. — Kalifornijos uni
versitete sakydamas prakalbą 
NRA administratorius John
son pareiškė, kad San Fran
cisco generalinis darbininkų 
streikas yra ne kas kitas, kaip J 
tik pilietinis karas. f

Anot Johnsono, vyriausybė 
simpatizuoja pavienių darbi
ninkų unijų streikams, nes tuo 
būdu darbininkai siekia gere
snės sau buities.

Taip nėra su generaliniu 
streiku. Tai aiškus maištas 
prieš gyvuojančią tvarką.

Johnson pareiškia, kad jei 
darbininkų vadai nesustabdys 
šio karo, tai padarys patys 
streiko slegiami gyventojai. 
Jei šiems nepavyks tas atsiek
ti, įsikiš krašto vyriausybė, 
kuri tada nepasigailės radika
lų vadų, kurie teršia krašto 
vėliavą.

APIE 100 ASMENŲ ŽUVO 
KROKUVOS APYLINKĖSE

VARŠUVA, liepos 18. — 
Žiniomis iš Krokuvos, tose 
apylinkėse pasireiškusiuose 
potvyniuose yra žuvę apie 100 
asmenų.

KOMP. A. POCIUS — D. L. 
K. GEDIMINO KAVA

LIERIUS

Sunaikinti pasėliai, medžiai 
in viskas

NUKENTĖJUSIOSE VIETOSE TIKRAI 
ŠIURPUS VAIZDAS

| • - . . • . • • . f. '}■ -v> «
KAUNAS. — Ilgą laiką bu- Laimei, žmonių aukų nėra: 

vęs nepaprastai gražus oras bent ligi šiol dar apie tai ne- 
liepos 1 d. ėmė drumstis. Kai gauta jokio pranešimo, 
kas jau spėjo, kad po didelės
sausros turės būti nemažas ir 
lietus, kuris atgaivintų labai 

i ištroškusią žeiųę, sutaisytų 
pasėlius. Tačiau niekas nelau
kė to, kas įvyko sekmadienį 
vakarop. Ant kelių Šiaulių

i Ledai buvo toki dideli ir 
kieti, kad, nepaisant nuo il
gai trukusių kaitrų įkaitusios
žemės, jie baigė tirpti tiktai1 • •> • . •; pirmauienį.

| Labiausiai nukentėjo Joni-

ŠVENTASIS TfVAS APIE 
ROOSEVELTŲ

RADIJO OPERATORIŲ 
STREIKAS

ARTILERIJA MINNEAPO 
LIO MIESTE

NEVY YORK, liepos 18. — 
Paskelbtas radijo operatorių 1 
streikas ant visų Pacifiko 
laivų. *

Apie 1,500 operatorių pri
klauso American Radio Tele- 
graphers sąjungai. Streikuo
jantieji reikalauja: 8 valan
dų dienos darbo, didesnio at
lyginimo ir unijos pripažini
mo. z

MINNEAPOLIS, Minn., 
liepos 18. — Streikuoja trokų 
vežėjai su padėjėjais. Minne 
sotos gubernatorius prisiuntė 
artileriją į šį miestą. Kariuo
menei įsakyta žiūrėti, kad mai
sto pristatymas į miestą nie
ku būdu nebūtų trukdomas.

VATIKANAS, liepos 18. — 
Santa Fe, N. M., vyskupijos 
vyskupas R. A. Gerken buvo 
jias Švėntąjį Tėvą privačioj 
audiencijoj.

Po audiencijos vyskupas 
pasakojo, kad Šventasis Tėvas 
yra plačiai susipažinęs su eko
nominiu stoviu J. Valstybėse.

Popiežius labai palankiai 
i I kalbėjo apie prezidentą Roose- 
- veltą ir jo pastangas, kad pa-

Antanas $. Pocius, ilgame
tis Beethoveno konservatorijos 
direktorius ir žymusis Ameri
kos lietuvių kompozitorius bei 
cho-rvedis už nuopelnus muzi
kos srityje, vasario 16, šių me 
tų, Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje, Lietuvos vyriausybės 
tapo apdovanotas Didžiojo Lie 
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
Ordenų. Lietuvos konsulas Chi 
cagoj vakar komp. A. Pociui

apskrities valsčių užgulė tam-j^io, Papilės, Skaisgirio, Gruz 
sus debesys, pakilo Ijaisus vie-j^^U ’r Meškuičių valsčiai, 
sulas. Jau kur kas iš tolo bu- j Šiaulių apskrities vadovybe, 
vo jaučiama besiartinanti Die- gavusi žinią apie šią katastro- 
vo rykštė. Oras labai atvėso. J4, tuojau pasirūpino sudarv- 
lš debesio pasipylė ledai, kaip komisijas nuostoliams skai- 
pasakoja, net ligi karvelio Įčiuoti ir nukentėjusiems pa- 
kiaušinio didumo. Audra nai- galbą teikti.
kino viską: pasėlius, medžius. ; Apytikriais duomenimis, Jo- 
Šėldąmas viesulas griuvę sijp- j nišfcio valsčiuje audra padarė 
nesnius trobesius. Ir taip apie 380,000 lt. nuostolių, Pa
truko kai kuriose vietose net, pilės valsčiuje — apie 400,000 
ligi valandos. lt. Kituose valsčiuose nuosto-

Audra praslinko, palikdama 
šiurpų vaizdą. Visi pasėliai, 
tiek žiemkenčiai, tiek vasaro
jus, bulvės, daržai pievos ir 
ganyklos paliko su žemėmis 
sumaišyti. /Vietoje siūbuojan
čių javų laukų beliko tik dir-

TARIASI DEL STREIKO

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PANAMOJE

Automobilių mekanikų uni
ja No. 701, Chieagoj, tariasi 
dėl Streiko sukėlimo. Mekani-

PANAMA CITY, liepos 18. kai pareiškia, kad darbdaviai
— Antrąkart žemės drebėji
mas ištiko Panamos respubli
ką. Sugriautas David mies
tas. Ir Panamos perkaso juo
stoj atjaustas supurtymas.

nepildo
sąlygų.

padarytos sutarties

20 TRAUKIAMA TIESON

Cook apskrities “grand ju- 
ry” nusprendė patraukti tie
son 20 asmenų, kurie priklau-VARAUVA, liepos 18. —

Žiniomis iš Rusijos, bolševi- i . ,J ’ se padegėjų gaujai.
kai ten sušaudė 6 vokiečius, 
vienus kaipo šnipus, o kitus 
už naciizmo veiklą.

šelpimo prisideda krašto vy
riausybė, valstybė ir priva
čios labdarybės organizacijos.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies de
besuota; kiek šilčiau.

liai dar tebeskaičiuojami. Ta
čiau jau dabar galima pasa
kyti, kad ir Meškuičių, Skais
girio bei Gruzdžių valsčiuose 
nuostolių bus nedaug mažiau, 
jeigu dar nedaugiau.

Iš kitų šaltinu} gautomis 
žiniomis, liepos 2 d., pirma
dienį, nuniokotose vietose bu
vo kilęs potvynis. Ištirpęs le
dų vanduo visas apylinkes pa
dengė storu sluoksniu. Neap
lenkė nei aukštesnių vietų. 
Kai kur vanduo ėmė veržtis 
į tvartus. Ūkininkams teko 
smulkesnius gyvulius gelbėti.

įteikė Lietuvos vyriausybės do va. Paukščiai, naminiai ir 
laukiniai, — kurie nebesuspė
jo pasislėpti kur pastogėje, 
buvo ledų užmušti. Pilni vai
sių sodai taip pat visai nu
niokoti. Ledai nudaužė vai
sius, net lapus ir smulkesnes 
šakas nukapojo: iš žaliuojan
čių medžių beliko tik stagarai.

vaną.

AMERIKA PRIEŠ JAPONŲ 
LYGYBĘ

TOKIJO, liepos 18. — Ja
ponų ambasadorius Saito grį- 

lengvinti vargšams gyvenimą. I *s asbingtono ir sugriovė
Aukštino prezidentą už jo kil- 
nuosius darbus.

BUSŲ KOMPANIJA NE
KLAUSO NRA

Chicago Motor Coach kom
panija gavo iš Washingtono 
įsakymą, kad ji priimtų atgal 
į darbą atstatytus 15 darbi
ninkų.

Tai nacionalio darbo boardo 
įsakymas. Kompanija paRkel-i 
bė, kad ji neigia tą įsakymą. j 
Atstatyti darbininkai norėjo 
sugriauti kompanijos uniją.

visą japonų viltį karo laivyno ‘ 
reikalu. Jis spaudai pranešė,!z
kad Amerika yra griežtai prfe 
šinga japonų karo laivyno ly
gybei, kurios japonai siekia 
visu pasiryžimu.

Ambasadorius Saito parei
škė, kad japonai turės patys 
vieni rūpintis nuosavais rei
kalais, nieko neatsiklausus, 
ką jie gali ir ko negali daryti.

3,000 dalpavo Dariaus Girėno 
mirties metinėse

BRAZILIJOS PREZIDENTU 
VARGAS

RIO de JANIERO, liepos 
18. — Brazilijos respublikos 
prezidentu išrinktas provizio- 
nalus prezidentas dr. Getulio 
Vargas. Šiandien čia jis inau
guruotas.

KOVA Už GUBERNATO
RIAUS VETŲ

BISMARCK, N. D., liepos 
18. — Šios valstybės guber
natorių W. Tjangerį teismas 
pašalino iš užimamos vietos.

Jo vietą turi užimti guber
natorius leitenantas O. H. 01- 
son. Tačiau Langeris nemano 
pasiduoti. JiR sušaukia legi- 
slatūrą. Valstybės kariuome
nė nebežino, ko klausyti.

• McKinley parko aikštėje, ^V. Krušas, kun. 
39 ir TVestern gatvių, antra- Omaha, Neb., 
dienio vakarą, liepos 17 d.,
susirinko daugiau kaip 3,000 
žmonių, kad pasiklausius kal
bų ir pamačius programą, su
rengtą paminėjimui mūsų la
kūnų Dariaus ir Girėno tra- 
gingos mirties.

G. Jonaitis iš 
p. McGuinness, 

Cook apskr. Legiono komen
dantas ir kiti.

Kalbėtojai ir programos da
lyviai- sėdėjo ant tam tikros 
parengtos estrados viduryje 
parko. Žmonės buvo susispie
tę aplink.

Pirmasis kalbėtojas buvo p. 
Simokaitis, vicepirm. Dariaus 
Girėno paminklo fondo, ku
ris perstatė programos vedė
ju adv. Vasilauską (Vasalle). 
Kiti kalbėtojai buvo: pral. M.

Pertraukose griežta gedulo«
muzika; griežė lietuvių benas, 
vedamas ftarpaliaus.

Po kalbų legionierių pos
tai, Stanley Sullivan ir I<awn- 
dale, šaudė gedulo “taps.” 
Dalyvavo Dariaus Girėno pos
tas.

Baigiant programą, dvi 
mergaitės — viena vaizduoda
ma Mis s Lithuania, kita — 
Misa Columbia, uždėjo vaini
ką ant Dariaus Girėno atvaiz
do, kuris buvo ant estrados.

J J ' ''
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NORI U2GINTI ŽMONIŲ BADĄ

Austrijos sostinėje Vienoje sudarytas 
tarptautinis komitetas šelpti badaujančius 
Rusijoje. To komiteto priešakyje yra Vienos 
arkivyskupas kardinolas. Generaliniu sekre
torium yra dr. Evaldas Ammende. 6is pasta 
rasis neseniai atvyko į Ameriką, kad čia vi
suomenę supažindinti su Rusijos gyventojų 
stoviu.

Mziosios Eucharistinio Kongreso Dienos
DALYVAVO 10 VYSKUPŲ, RESP. PREZIDENTAS. 
VYRIAlUSYBtS NARIAI IR MINIOS TIKINČIŲJŲ

Metropolitų, prašydamas jį 
pradėti šį didžios reikšmės 
Lietuvos tikybiniam ir tauti
niam gyvenime turintį įvykį.
Kongreso komiteto pirminin

ko kan. P. Dogelio žodis

Laisvoje Lietuvoje ir Kata-

Šio krašto politinės mažumos prezidento 
dūmuose ligi šiolei neturi nė mažiausio 
ikšmingumo. Jos balsuoja, bet tuos baisus 
naikina politinė dauguma.

Kongrese jau seniau paduotas suiuany- 
srn, kad mažumoms pripažinti priklausan- 
is teises prezidento rinkiniuose. Šis suma
inąs rado nedaug pritariančiųjų ir buvo 
ineigtas. Dabar gi rimčiau susidomėta šiuo 
ausiniu ir norima pataisyti rinkimų įstaty- 
I-

To atsiekiami yra reikalingas konstitnei- 
i priedas. Priedo pripažinimui yra reikalin- 
rdvi trečdalys kongreso atstovų balsų. Paš
au gi reikalingas dar ptskirų valstybių pri-
irimas.

Sužinota, kad prez. Rooseveltas nėra prie- 
ngas šiam sumanomam naujam priedui. 
Aip tik naujas kongresas susirinks sesijon, 
ns svarstomas šio priedo reikalas.

Trumpai suglaudus, naujas sumanymas 
ra toks:

Pavyzdžiui imama kad ir Oregono val- 
tybė. Rinkimų įstatymai šiai valstybei lei- 
žia turėti penkis elektorinius balsus renkant 
rezidentų. Jei per rinkinius vienas kandida- 
as apturi 30,(XX) balsų, o kitas 20,000, tai 
ie pastarieji balsai tenka daugumai — pir
mam kandidatui, o antrasis kandidatas vi- 
jBkai paneigiamas. Tokia tvarka vra visose 
alstybėse — dauguma viskų pasiglemžia.

Naujuoju gi priedu norima patvarkyti 
aip, kad paduoti balsai netektų vienai dau
žomai, bet paskirstyti tarp kandidatų, už ku
kiuos balsuota.

Štai, New Yorko valstybė per prezidento 
imus turi 47 elektorinius balsus. Kuri 

jartija apturi daugiausia balsų, jai tenka vis
kas — ir visi kiti balsai. Vadinasi, daugumai 
piskas tenka ir tos daugumos kandidatas lai
mi.

Nauju konstitucijai priedu norima su
griauti šių ypatingų rinkimų sistemų, kuri 
nfcra teisinga. Ir mažumos privalo turėti tei
nu prezidento rinkiniuose.

Kaip buvo Pirmasis Tautinis 

Lietuvos Eucharistinis 

Kongresas atidarytas

Didžiosios Eucharistinio Ko- 
Minėtas tarptautinis komitetas turi doku- ngreso dienos buvo pradėtos

mentalių įrodymų, kad kai kuriose Rusijos ( ketvirtadienį. Tai pirmas toks 
dalyse tarp valstiečių jau kelinti metai siau-' jVykis Lietuvos istorijoje. Ki- 
čia badas. Milijonai žmonių nuo bado mirę. įj jį Įygįna BU įvykiu, kurio likų Bažnyčiai grįžo laisvesni 
Kai kur dėl bado išnykę kaimai. Kadangi .tokįo nebuvo jau nuo tų lai- Į laikai. Atgijo jos viešas gyve- 
sovietų vyriausybė nesirūpina badaujančiais, kų> kai Lįetuva priėmė krikš-‘ nimas. 1933 ir 1934 metais Lie 
gailestingos širdies žmonės ir sudarė tarp- > jr tikrai, yra kuo pasi-[tuvos bažnytiniame ir tauti- 
tautinį komitetų tų nelaimingųjų pagalbai. I JžiaUgti ir pasididžiuoti. Tai'niarne gyvenime yra pažymė-! 
Šis komitetas priima aukas ir padaręs pla- ’ tikinčiųjų susikaupimo ir tri-įtini. 1933 metais įvyksta se-' 
nūs visomis priemonėmis gelbėti badaujan- (junifo dienos. Tūkstančiai žino 
Čius. Visupirma reikalingas pačios sovietų nių> didelių ir mažų, visokių 
vyriausybės leidimas, kad užsiimti tuo gai-J Juonių ir profesijų, pradedant 

kumečio pirkele ir baigiant 
ištaigingais rūmais, atvyko nu 
silenkti tam, kuris savo kan 
čia atpirko žmonijų. Šiomis 
dienomis į Kaunu, galima sa
kyti, suplaukė žaliasis kaimas, 
tolimoji provincija. Tai vis 
mūs broliai ar seserys, tėvai 
ar dėdės, tolimesni ar artime
sni giminės, bičiuliai ar visai 
nepažįstami, kurie atėjo pa
garbinti Nekruvinosios Aukos.

Tų linksmų ir kiekvieno ka
taliko širdžiai tokių brangių 
žinių, kad šiais Šventaisiais 
Metais Kaune prasideda Pir-

lestinguoju darbu.
Dabar pasirodo, kad vargiai bus gautas

tas bolševikų leidimas.
Atvykus į Amerikų to komiteto sekreto

riui, dr. E. Ammende, šiame krašte komunis
tai, vadovaujami paties sovietų ambasado
riaus Trojanovskio, sukėlė kampanijų, kad 
griežtai užginti siaučiantį Rusijoj badų. Pa
žymima, kad ten niekur nėra jokio bado. Tai 
tik vienas prasimanymas, sako komunistai. 
Rusijos gyventojai turi maisto pakankamai, 
turi drabužių ir visko, kas tik jiems reikia. 
Ir visi gyvena ne blogiau už kapitalistiškųjų 
kraštų gyventojus. Sako, tuo bado prasima
nymu norima tik diskredituoti sovietų vy

riausybę pasaulio akyse.
]>r. E. Ammende per amerikoniškų spau

dų atsako pačiam ambasadoriui Trojanovs-

į vyksta
niai, jau daugiau kaip 100' me
tų nebuvęs, diecezinis sinodas, 
sustiprindamas bažnytinę drau 
smę. Šie metai yra šventieji, 
Kristaus viešojo gyvenimo, Jo
jo paskelbtųjų dieviškųjų tie
sų, Jojo Kryžiaus pergalės me 
tai.

Pastaraisiais keliais metais 
pradedami rengti paskirose 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos vietose Eucharistiniai Ko
ngresai. Buvo visų jaučiama, 
kad tie atskirų vyskupijų ko
ngresai turi priruošti visuo
menę prie visuotinio Tautinio 
Lietuvos Kongreso. Tas nujau
timas virto tikrybe.

SVEIKINAME!

Šiandie Vincento Pauliečio diena, 
gerb. kun. Vincento Kulikausko, Mari
jonų Provincijos Amerikoj Magistro, 
vardadienis. Linkime ilgiausių metų 
darbuotis Amerikos lietuvių katalikų 
švietimo, kultūrinimo dirvoje.

me Lietuvos Eucharistiniame dė tų didžiųjų tikėjimo reikš- 
Kongrese. Į nię, kurių Kristaus Bažnyčia

Šiandienų įvyksta istorinės1 jau 19 amžių sėkmingai gyve- 
reikšmės įvykis, pirmas toks nime vykdo.
Lietuvos istorijoje. Šiandien, Ami;y amžiafe Ntjknlvinoji 
mes visi, ir čia į Kongree, at- Kristaus Auka_ a|toriuose ka. 
vykusieji ir namuose pasilikę ]wlo muInR atpirki.

mo ir išganymo kelių — kelią,jungsimos bendroje maldoje 
Visi mes trokštame kiek galė
dami iškilmingiau pagarbinti

kuriuo eidamas paskiras žmo- 
j gus ir visos tautos randa tik- 

1933 metais Katalikų Vei-1'*6**** Kristų Karalių, mūsų laimę žemėje ir ramybę 
niasis Tautinis Lietuvos Eucha kiino Centro Vyriausioji Vai- Viešpatį ir Atpirkėjų tarp viešpatyje danguje.
rištinis Kongresas, paskelbė

kiui. Jis pareiškia, kad ambasadoriaus pas- • skardžiu gaudimu bažnyčių 
tangos užginti badų yra tuščios. Rusijoj siau
čiantis badas yra dokumentaliai įrodytas tų, 
kurie yra gyvenę Rusijoje ir laikraščių ko 
respondentų.

Kad kai kuriose Rusijos dalyse siaučia 
badas, nėra naujanybė. Ši nelaimė gali ištik
ti ir kitus kraštus. Už tai niekas”atvarai ne
kaltina sovietų vyriausybės ir nemano jos 
diskredituoti. Komiteto visas tikslas yra gel
bėti bado ištiktuosius. Pasaulis turi kiekvie
no pasigailėti, kiekvieno nelaimingojo likimu

varpai.
Sujudusi bažnytinė procesi

ja su insignijomis, aukštųjų 
dvasininkų vedama, išėjo pa
sitikti Arkivyskupo Metropo
lito J. Skvireckbį Kongreso 
Globėjo, ir Garbingųjų Bažny
čios Vadovų. 'Vos įžengus 
jiems į Katedrų, sugaudė di
dieji vargonų bajsai ir relig. 
himno žodžiai. T^nčiųjų ke
liai sulinko, o Arkiv. Metro-

dyba kreipėsi į Lietuvos E- Iuf“ csonli Šventojoj Euchari 
piskoiaitę, prašydama sušauk-Į Mijoje.
ti Tautinį Lietuvos Eucharis
tinį Kongresų. Vyskupai savo 
Konferencijoje nutarė minėtą
jį Kongresų šaukti. J. E. Kau 
no Arkivyskupas Metropolitas 
paskyrė tam Kongresui reng 
ti branduolį — J^ouiitetų, į ku-

Kongreso Komiteto vardu 
turiu garbės pasveikinti Eks- 
celencijas: Respublikos Prezi 
dentų, Užsienio ir Lietuvos 
Vyskupus, Ministerius, Sveti 
mų valstybių atstovus, visus 
kitus garbingus svečius ir vi-

susirūpinti. Dr. Ammende tad ir pažymi, .iog,poHtaSj ei(la„,as bažnySios vi. 
esama vilties, kad ambasadorius Trojunovs- dariu> ma,oniai teikf sav0 pa.
kis pakeis savo pažiūras tuo reikalu ir ne 
trukdys geriems žmonėms dirbti gailestingu
mo darbą.

lairtiinimų.

Paskum buvo pradėtas pats 
Kongreso atidarymas. Užėmus 

Sov. Rusijoj badas nėra prasimanymas. Garbingiesiems Ganytojams ir
Rusų tauta nebežino, kas darosi jų tėvynėje. 
Griežta cenzūra neleidžia paduoti žinių apie 
valstiečių skurdų ir badų. Miestas nežino, kas 
darosi kaime ir atvirkščiai.

Anot dr. Ammende, per praeitus keleris 
metus keliolika milijonų valstiečių mirę nuo 
bado Rusijoj. O ateinantį rudenį ir paskiau 
žiemų apie penkiems milijonams kitų gręsia 
badas.

Aukštiesiems Svečiams savo 
vietas, Kongreso Vyr. Komi
teto pirmininkas, kan. P. Do
gelis, kreipėsi kalba į Arkiv

Kun. Dr. Fr. Sawicki, ,

Nauju Laiko Žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI 

METMENS

(Tęsinys)
Iš mokytųjų, kurie tikėjo į Dievą kai- 

i -o savo gyvenimo tyrinėjimų išdavą, 
pamenu kelis garsiausiuosius: Galvani,
\ ias. Paradav, Kiz«*nu. Olbers, Šerdį i, 

rier, Berželius, Newtonas, Linne, Pas- 
teur, Ampere. Fizikas Ampere pradžioj 
buvo religiniai atšalęs, bet vėliau tapo 
Moliu kataliku. Kartų kalbėdamas su drau
gu Ozananiu apie Dievą galingai įrėmęs 
kaktų tarp delnų sušuko; “Kaip didis yra

. Ozanamni, kaip didis yra Dievas, 
gi visas mflsų mokslas yra niekai!” Kai 

1 t eurų užklausė mokiniai kaip prie
Hp ankšto mokslo išlaikė taip nuniauki., 
tikėjimų, atsakė: “Beahejn tik todėl, kad 
daug tyrinėjau ir galvojau išlaikiau bre- 
ytoniečio tikėjimų, jei būčiau dar daugiau

tyrinėjęs ir’ galvojęs būčiau išlaikęs bre- 
tonietės tikėjimų”. Pildosi anglų filosofo 
Bakono tvirtinimas: “Paviršutinis filoso
fijos pažinimas gal ir veda prie ateizmo, 
tačiau gilesnis jos pažinimas grąžina prie 
religijos”.

Naujų Laikų gamtos mokslai nėra 

priešingi Dievo erinio tikėjimui, priešin

gas tik pernelyg naiviam Dievo pažinimui.

Naivus buvo galvojimas, kad Dievas 
gyvena danguje virš firmamento, kad gy
vena panašiai kaip žmogus tam tikroje 
ribotoje vietoje. Dievas yra visokį paži
nimą viršijanti nepabaigiamybė. Astro
nomija sugriovė finnamentų, tąčiau tuo 

I dar nesunaikino Dievo sost.o. Juk astro
nomija paduodama pasaulio neribotumų 
parodo mums puikų Dievo neribotumo
paveikslų.

Naivus buvo taip pat tvirtinimas, kad 
Dievas betarpiškai, tartum savo ranko- 

i mis sutvėrė žemę ir žmogaus kūnų, kad 
betarpiškai siunčia griaustinį, perkūnus, 
lietų ir ligas. Visa kas gamtoje vyksta 
yra aiškinama natūraliu būdu ir nėra ga
mtos tikslingume spragos, kuri verstų

rį VyskuĮiai paskyrė iš savO|8U8 tikinčiuosius-atvykusius į 
Vyskupijų po vienų atstovų.

Komitetas visų laikų nuo jo 
paskyrimo dienos iki šiai va
landai atsidėjęs dirbo Kongre
so prirengiamąjį darbą.
Visa Lietuva šiandien gyvena 

Eucharistinio Kongreso 

dvasia

Dešimtys tūkstančių tikin
čiųjų iš tolimiausių Lietuvos 
ir užsienio kraštų atvyksta į 
Lietuvos laikinųjų sostinę da
lyvauti Pirmajame Tautinia-

Kongresų 
Jūsų Ekscelencija, Arkivys

kupe Metropolite, Garbingasis 
mūsų Ganytojau, Kongresui 
rengti Komitetas nuolankiau
siai prašo Jūsų Ekscelencija 
atidaryti I Tautinį Lietuvos 
Eucharistinį Kongresų ir jo 
dalyviams suteikti ganytojau? 
palaiminimą.

Metropolito Arkivyskupo 

žodis

Arkivyskupas J. Skvireckas 
atidarydamas Kongresų, nuro

Sovietų vyriausybė visais laikais dau- i būdu sumažės jos priešų skaičius, 
ginusia užimta savo likimu ir gyventojų rei- > Tos rūšies vyriausybė yra barbariška vy- 
kalais nesirūpina- Kas jai galvoje, kad ten riausybė. Gaila, kad ji ir gyvuoja. Kraštui 
vienas, ar kitas milijonas žmonių išmirs. Tuo 1 nėra pajėgų jaja nusikratyti.

pripažinti, jog čia betarpiškai Dievas vei
kia. Tačiau reiškinių išvedimas iš natū
ralinių priežasčių dar nėra galutinis ga
mtos mįslės išsprendimas. Kur materiali
zmas jau baigia savo‘tyrinėjimus ir tuo 
pasitenkina, ten kaip tik prasideda ga
lutiniai išsprendimai.*Gamtos mokslai vi
sa išveda iš natūralių priežasčių t. y. jė
gos ir medžiagos. Čia pasikišę klausimas: 
iš kur ta medžiaga, ta jėga, iš kur gam
tos dėsniai ir tikslingas jos surėdymas!

Tikslingų augalų ir gyvulių pasaulio 
surėdymų Darvinas aiškina kova už būvį 
ir no-turale atranka. Iš pradžios buvo pri
tariama šiai teorijai, liet šiandien ir gam
tininkai pripažįsta, kąd ji neišaiškina to 
apie kų yra kalbama. Suprantu kodėl 
žmonės be reikalingų gyvenimui pabūklų 
išnyko, bet per tai ddr nesužinau iš kur 
atsirado žmonės su tobula organizacija. 
Žinau, kad suriku gyventi be pinigų, bet 
tuo pačiu dar jų neturiu. Kova už būvį 
mums paaiškina kodėl išnyko netikslingi 
organizmai, liet nieko mums nesako iš kur 
kilo nesuskaitoma daugybė tikslingųjų. 
Darvinas tvirtina, kad atsitiktinai šalia

netobulųjų atsirado ir tobulieji. Bet atsi
tiktinai daugiausia tegali atsirasti prasta 
tvarka ir tai tik išimtinai, bet niekuomet 
neatsiras puikiausia tvarka ir tai tik iš
imtinai, bet niekuomet neatsiras puikiau
sia tvarka ir tikslingumas. Darvinas šau
kiasi evoliucijos t, y. rūšių išsivystymo. 
Jis pripažįsta, kad negalima yra jog kur 
nors atsitiktinai vienu kartu iš žemės dul
kių atsirastų žmogus, arba pasidarytų 
bent akis, ausis, širdis, bet nurodo, kad 
aukštesnės formos kilo palengva žingsnis 
po žingsnio iš žemesniųjų. Tačiau abejo
nių sukelia šis tikslingas vystymasis. Prie
žastis vis yra reikalinga nors kas nors ir 
kila laipsniškai. 1

Tas pats tenka pasakyti ir apie La
plaso teorijų. Neneigiame, kad saulės sis
tema kilo iš miglų. Tačiau tikra yra, kad 
ne iš kiekvieno chaoso išvystys stebėti
nas kosmosas, kad pirminiame stovyje'tu
rėjo būsimo pasaulio pradai. Iš kur gi 
tie pradai! Iš kur toji pirminė medžiaga! 
Pagaliau iš kur visa tai, kas bendrai bu
vo! Iš to, kad niekuomet nieko nebuvo, 
nieko ir nebūtų.

Mūsų tautai teko irgi sun
kių kryžių pakelti, ilgai sun
kioje vergijoj būti. Tačiau 
šiandienų mes galime džiaug
tis pilnu džiaugsmu, kad Au
kščiausiojo leista mums šiais 
Šventaisiais Jubiliejiniais Me- 
tais pagarbinti Jį savo laisvo
je žemėje. Bet netolimi dar tfo 
laikai, kada mūsų tikėjimus, 
nors buvo pakenčiamas, bet 
sutikdavo ir daug kliūčių iš 
tų valdovų, kurie mus valdė.

Buvo dedama pastangų jį 
iš mūsų *uet išplėšti ir daug 
nuodų plisdavo iš tos šalies, 
kuri dabar atvirai skelbia Die 
vui kovą.

Klaidingas laisvės suprati
mas irgi yra atėjęs iš ten, kur 
šiandien laisvė yra palaidota, 
nes tik per Kristų ir Jo Baž
nyčių gulima laisvę pažinti ir 
laisvu tapti.

(Daugiau bus)

SKAITYKITE IR PLATIN’ 
KITIfi “DRAUGĄ”

Kas netiki į Dievų tik gali atsakyti: 
atsitiktinai tai yra! Iki ateizmas kitaip 
neatsakys, iki neišriš giliausio gyvybės 
klausimo, tenka jį laikyti paviršutiniška 
filosofija ir nepamatuota.

b) Pirmuoju netikėjimo šaltiniu yra 
tvirtinimas, kad tikėjimas yra priešingas 
mokslui. Antrąją ateizmo priežastimi y- 
ra sutvertų daiktų netobulumas, kų sun
ku yra suderinti su Dievo išmintimi ir 
gerumu. Čia eina kalba apie fizinį ir mo
ralinį blogį.

Tas pamatas, kuriuo remiasi Scho- 
penhauerio ateizmas ir kuriuo noriai nau
dojasi materialistai, dažnai daro didelį į- 
spūdį jei nesuprantami gyvenimo smūgiai 
sutinka mus pačius! Dažnai girdima: Ne
gali būti Dievas! Juk to jokiu būdu ne
prileistų! Čia kreipiu dėmesį į karinę li
teratūrų, kuri neapsakomai realistiškai 
aprašo pasaulinio karo žiaurumus ir ne
reikalingumų; gi iš čia kyla didis prie
kaištas Apvaizdai. Be išimties pripažįstu, 
kad fizinis ir moralinis blogis yra did
žiausia kliūtis tikėjimui.

(Daugiau bus)



irt liepos 19. IK n i.- a r o v sr'»t hfi

Ligų Nugalėjimas

Medecinos mokslas liėgy pa-1 įvyks pailginamai trumpoje 
starųjų trijų desėtkų metų pa-Į ateityje, 
darė žymiai didesnj progresų, [ Antrų vertus, medicinos 
negu bile kada nors pirmiau. mokslas dar anaiptol nėra pa-
Kai kurios ligos suvaldomos, 
kitos apveikiamos, gi trečios 
net visai užkariaujamos. Pa

siekęs savo tikslo. Dar yra 
nemažai ligų, apie kurias ma
žai težinoma ir, žinoma, kurių

sėka to, skaičius susirgimų gydymas ir nuo kurių apsisau 
bei mirčių vis mažėja ir ma-'gojimas nėra anaip toli sek- 
žėja. Akyvesnio aiškumo (te-Įmingąs. Tokiomis ligomis esti 

liai, paimsime keletu konkre-1 kaikurios kraujo, plaučių, šir
viu pavyzdžių.

Šioje šaly 1902 metais rau

dies ir inkstų ligos. Oi už vis 
svarbiausia, tai vėžio liga. Pa

staruose atsitikimuose, nors 
medicina dažnai esti visai be
jėgė, vienok ir šioj linkmėj

pais mirė 7,920 asmenų, gi ,
1931 metais — tik 120, ty. 66 
sykius mažiau. Tai tiesioginė 
išdava skiepijimo, kuria atlie- P861'™“6 progreso pradeda- 
karnas labai lengvai ir be jo- 'la Pakanti

kio pavojaus. Prūsijoje ir 
Olandijoje, kame skiepijimas 
priverstinas, šios ligos visai 
nesama. Jeigu visa žmonija 
skiepitųsi, tai šių ligų tega
lima būtų rasti tik istorijos 
lapuose, o ne gyvenime.

Dofterija 1909 metais mirė 
51,960, o 1931 — tik 5,760, ar
ba devynis sykius mažiau. 
Pradedant 1931 metais vien 
tik nuo difterijos kas met iš- 
gelbiama 46,200 gyvybių, dau
giausia vaikų. Ši taip džiugi
nanti pažanga yra galima, pa- 
sidėkojant specifiškiems vai
stams, kurit leidžiama po oda 
ligoniui, o ypatingai pastaruo
ju laiku tam tikriems skie
pams. Užtat kiekvienas vai-

Paimkime kad ir vėžį. Prieš 
keliolikų metų susirgusiam as
meniui šia liga tikrai reikšda
vo ankstyvų mirtį. Šiandien 
.padėtis jau kitokia. Jau ai
škiai ir drųsiai tvirtinama, 
kad vėžio liga pagydoma, kų 
aiškiai įrodo tūkstančiai ir tuk 
stančiai pagydytų ligonių sir
gusių šia liga. Vienok šitie 
tūkstančiai kol kas, sudaro, 
palyginimai, nedidelį nuošimtį 
visų susirgimų. Mat, ši liga 
gana savotiška ir yra buti- 
niųusia jų tinkamai gydyti vos 
tik jai prasidėjus. Kuomet 
užvilkinama, jų išgydyti visai 
nnažai vilties telieka. Tačiau 
kasmet pagydytų skaičius nuo 
lačiai didėja, o mirčių paleng
va mažėja. Taigi ir šia ma-

Rašo Stasys Pieža, B A,

Lietuvių Poetų Antologijos 
Anglų Kalba Reikalu

•o, tėvuke, koks mielas kraėtas, skaitančiai visuomenei tos tau
tos jausmų, aspiracijų, išsilai
kymo instinkto, estetinio sko
nio — individualizmo.

Lietuvos poezijoj glūdi to 
klausimo išrišimas. Iš senovės 
Lietuvos artojas apdainavo ge 
gutės kukavimų, seniai jau

r---------- ■■  ---------------- ----------- -- -—'

Apdengi* aąoarlua viaų.

Bet tave meiliai pavaUlna,

Ka1 tik nueisi } svečius, —- 

Ten tave myli, valgydina.

Kiek tik leidžia. Utekllua.

Ir grakftčioe tos gailės Aierginos 

Ten žydi via kuoputklau...

Salia ta Lietuva vudlnaa...

Vien entuziastinio argumen
to, jog Lietuvos širdį svetim
taučiams galime aiškiausiai at- Į 
vaizduoti per jos poetus, ne-Į 
užtenka. Giliau pastudijuoki- ;1 
me.

Šių laikų visuomenė geriau-

lėms akompanuojant pranašu
vo didžių Gedimino, Kęstučio, 
Vytauto ateitį.

Anglijoj lyrinė poema pasi
rodė 14-tame šimtmetyje. Ta
da Lawrence Minotas parašė 
giesmes apie Švč. Panelę. Ka
ralienės Elzbietos laikais atsi
rado pastoralai, sonatai, mad
rigalai, etc. Vėliau jau iškilo 
tikrieji lyrikai: Collins, Chat- 
lerton, Burns, Shakespeate, 
Swinburne, Browning, Keats, 
Sbelley, Tennyson, Words- 
worth, ir kiti. Šiandie ryškiau
siai pasireiškia kūriniai poe
tų: Bridges, Padraic Colum, 
Rudyard Kipling, Joyce Kit 
mer, Chesterton, etc...

Visos tautos pajaučia savo 
individualizmų. Apie tai dai
nuoja Anglijos ir Amerikos 
poetai, apie tai dainavo Lie
tuvos vaidilos ir Vokietijos 
“Minnesingeriai”. Ir visa tai 
pasireiškė lyrine poezija.

taičių ir žemaičių dainas, 
žins mūsų tėvų kraštų, 
pakelėse pakrypę kryžiai i 
džia, sapnuodami Lietuvoi 
dvyrių praeitį, jos romanai 
Tas liūdnai triumfalinea dį] 
nas, kurios dainuoja, kad an 
tų daugelio Lietuvos"vai' i 
kapų iškilo naujai atgimusį 
tauta.

Mūsų, Amerikos lietuvi 
studentų, mūsų, ateivių atža- 
los, rankose supažindinimas 
nglų skaitančios visuomenės 
su Lietuvos individualizmu 
jos specifiškumu. Tai mf 
pareiga patiekti anglams Lie-i 
tuvos aspiracijas, jos pol I- 
žius, jos antikinę kalbų, i>>s 
rasinę kilmę. Sąmoningiausi^ 

tai atsiekti būtų verčiant ver
tingiausius Lietuvos poezijosĮ 
kūrinius. Abejojantiems angtoj 
saksams patiekime jų kalba 
lietuvių poezijos antologijų. «

Kiekvienam sumanymui ra
sis priešingų opinijų. Aišku 
contra minčių, lietuvių poezi 
jos vertimūi anglų kalbon, gu

Kurio taip netekau ūmai, ——

To netfreikt nė vienas raitas,

Tą puaakys vieni jausmai...“

Pranai Vaičaitis

Kai Baltijos pakraščiuose 
didžiojo karo dūmai išsiblaškė, 
kai kanuolių žvangesys ir žiau 
raus vokiečio kulkosvaidžių 
kvatojimas nutilo, tada lietu
vis, išvargęs vergovės vargus, 
sutraukęs dvigalvio rusų aro 
retežius, pasijuto laisvas. Ne
beliko priešų: kazoko nagai- 
kos, lenkų “kultūros”, ir kai
zerio “kultūrkampo”. Išsilai
svinęs pakėlė akis į dangaus 
mėlynę, stipriu balsu šūktelė
jo ir, rodos, atskambėjo alkų 
žinyčiose žemaičių triumfali- 
nis pergalės šauksmas. Tie ba
lsai jam, tartum, atskambėjo^ 
ark savo žemę, gyvenk sau, 
kilk aukštyn kaip tavo protė
viai... Ir taip Lietuva laimė
jusi “jus existentiae” šiandie 
gyvena individuale tauta.

Lietuvių tautos tipas nepa
prastas, neprisikiriamas ki
toms tautoms. Ji kalba seniau
sia Europoj aišČių giminės ka
lba. Jos ryškiausias charakte
rio bruožas — vaišingumas. Ji 
didžiuojasi savo protėvių ti
kyba, kuri virto tvirta, gryna 
katalikybe. Ji šiandie kalba 
savaja kalba, nors rusai mė
gino surusinti, vokiečiai suge- 
rmanizuoti, lenkai supolonl- 
zuoti.

Ar pilnai suprantam, jog šis 
Lietuvos individualizmas sve
timtaučiams, ypač mus supan
tiems anglo - saksams, gali • 
būti įdomus?

Gaila, kad mes šiandie ne
turim tokių genijų, kaip No
belio lauratas,-.lenkų rašytojas

dainuoja Lietuvos .vaikai apie gigi m5ggta ,yrinę daij^ vi. 
liūdių meilę, apie žydry dan-|Sa Lietuvog poezija yra persi-
gų .ir skaisčių saulę, apie gel- sunkus lyriku, 
tonkases sesutes rūtų darže
lyj, apie palinkusius kryžius 
ir raudančius smūtkelius, apie 
ūžiančias girias ir šnerančius 
upelius... Naujoji generacija 
dainuoja apie laisvų Lietuvų, 
apie dvasinį ir kultūrinį pro
gresų, jos siekius, troškimus...

Nei Lietuvos žemėlapis, nei 
psichologinis būdo nagrinėji
mas, nei filosofinė hipotezė 

j taip apčiuopiamai, taip jaus
mingai, gražiai neatvaizduos 
Lietuvos, kaip, pavyzdžiui, Pr. 
v aicaicio žodžiai:

Tra galis, kur upės teka 

Linksmai tarp girių ūžiančių,

Ir meiliai tarpu savęs Šneka 

Prie gle^ninlnkų vlevertrfų.

Ten prakaltas aplieja žmones 

Prie vasaros sunkių darių)

Ir prastas parėdus marSkonls

Lyrika išreiškia kokį nors 
jausmų, mintį bei apystovų žo
džiais suformuotais muzikali- 
niu metru. Lyrinė poema iš
reiškia giliausius poeto širdies 
jausmus, ryškiausius tautos 
pobūdžius, jos vargus, norus, 
neapykantų, tikslus, aspiraci
jas Šiandie angliškai kalbančio- 

Tautos individualizmas aiš-i* visuomenė reikalauja lyriš
kiausiai pasireiškia lyrinėj po m°- duokime ■>« I**f- . ... ,

. Kur tautinis individas vos lyrikos. Supažindinkime jy h Mti: kad lletu™! poemos 
su Lietuvos vaikų kūriniais. ,pra inertiškos visai nepropor-

Maironis savo ritmingose ei- lcin&°« aaglV kalbai, kad stoka 
lėse, Putinas sentimentalinėse patento vertimo darbui ličiu 

Graikija, vėliau Italijoj Hora-, Poenlose' Vaitk“ nluzikal»>in'> amerikiečiuose, kad abe* 

tins, Catullus, Ovidius, Prope- metruose, Vaičaitis tauti-ar hetuv.y poėmy vers.
nėse raudose dainuoja apie nkacija atitiks tas tikrąsias 
Lietuvos praeitį, jos nepri- nnK1U kalbos akcentuotos p«‘

ezijoj
daugiausiai buvo jaučiamas, 
ten ir lyrinė poema aukščiau
siai iškilo. Lyrikos gimtinė —

rtius, etc. Paskui persikėlė į 
Prancflzijų, Tuskanijų, Umbri- 
jų. Lietuvoje tais laikais barz
doti vaidilos (dainiai) kank-

ezijos taisykles.

kas, pradedant nuo pusės me 
t y amžiaus, turi būti įskiepy-itosi Pr0Kres0’ ■>«« 
taa, kas apsaugos nuo susirgi- ,na8 dar įtinai atokiai 

mo difterija.

IŠLEISKIT NAUJ4 
VEIKALU

J. Steponaitis parašė naujų 
veikalų, vieno veiksmo opere 
tę “Už Vilnių”. Gražių muzi
kų davė Laisv. Men. Juozas

. .. ., į Žilevičius. Teina 11 dainų. Di-
tarimems dėsniams, ji pasida- , .. .. ... - -
rė visai reta viešnia Gi ati nere,kalauJama ir Rcymont, kuris parašė tautinę
tinkamu skiepijimu ji galima «•'** ^idinti oisi chorai bei, novelę /“Kaimiečiai”, (“Tbe 

teatrales grupės. Dainas bus Peasants”) kurių vokiečiams

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.

klausomų dabartį ir jos atei
tį, yra įdomūs ne vien tik 
mums, bet ir svetimiesiems.
Nežiūrint kokios pasauliožifl- 
ros anglas perskaitęs mūsų ly
rines poemas supras mūsų tau- Kad yra daug silpnos lietuv 
los individų. Jie supras aukš-Į (Tųsa 5 pusi.)

Romėnų poetas, Ovidius, sa 
ko: “scribimus, et scriptos a b 
sumimus igne libellos; exi i- 
cst studii parva favilla mei

n

Šiltinėm 1900 metais mirė 
43,080, o 1931 — tik 5,400, ty. 
beveik aštuonis skvius mažiau, 
arba kasmet išgelbijama nuo 
šiltinės 37,680 asmenų. Šilti
nės yra pavojinga ir ilga liga. 
Vienok, ačiū tinkamiems sani-

visai pašalinti iš žmonijos tar
po.

Maždaug prieš tris dešim
tis metų nuo šių trijų ligų 
(raupų, šiltinės ir difterijos) 
kasmet imtinai mirdavo 102,- 
960 asmenų, o 1931 — tik 
11,280. Skirtumas yra 91,680. 
Tokį skaičių, dėka medicinos 
mokslo pažangai, išgelbsti kas
met nuo mirties. Beveik tas 
pats nuveikta ir prieš daugelį' 
kitokių ligų. Trumpai sakant, 
cas met mažiau susirgimų ir 
mirimų. Tokiu būdu daugiau 
žmonių turi progos gyventi 'ir 
reikia pabrėžti — ilgiau gy
venti.

galima bet kada atskirai nau
doti.

Tų veikalų reikia tuojau 15- 
leisti, kad ateinantį rudenį cho 
rai galėtų vaidinti. Gerb. cho
rai, draugijos ir pavieniai as
menys! Prisidėkit prie šio vei- 
kalo išleidimo. Tuojau rašyki
te autoriui:

J. STEPONAITIS 
P. O. Box 20, Sta. W. 

Brooklyn, N. Y.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai j kovų prieš tikėjimų, 
bet t ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

Idealę padėtį įvykinti, kad 
niekas nesirgtų ir be laiko ne
mirtų, vargiai bus kada nors 
galima paaipkti. Kadir teore
tiškai bent kaikuriais žvilg
sniais tai galima numatyti, ta
čiau praktiškais sumetimais 
negalima to įsivaizduoti. Žmo
nės kad ir šimtų nuošimčių 
supranta reikalų, nesistengs 
visko reikiamo įgyvendinti. 
Mat, nerangumo, nepaisymo 
buvo ir bus. Iš kitos pusės, 
ekonominė padėtis tūliems ne
leis pilnai pasinaudoti medici
nos nuopelnais, kad ir jie ka
žin kaip norėtų. Tačiau tam 
tikras minimumas galima pa-1 
siekti ir reikia tikėtis, kad tai

Lenkijų okupavus kaizeris į- 
sakė savo karininkams pers
kaityti lenkij individualybės 
pažinimui. Mes neturim Sigrl- 
dos Undset, kuri supažindino 
anglus ir kitų tautų visuome
nę su švedų tautos tipu, jos 
papročiais ir siekiais.

Kaip patiekti Lietuvos indi
vidualybę anglams? Paskaitę 
enciklopedijoj jie randa šiek 
tiek apie mus faktų; pažvelgę 
į žemėlapį jie įsivaizduoja mū
sų tautos pozicijų prie Balti
jos; panagrinėja mūsų kalbos 
tarpinių, jie sužino jos antiki
nę svarbų. Faktai, geografija, 
mokslas apie tautų nesuteikia

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveiksiu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

in.
Begalo įdomūs Kun. J A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Asoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje dėmėje, Egipto, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai jr brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko mątvti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

čia nuplėšti
Gerbiamai --Draugo-’ Administracijai:

Siunčiu au ftiuo Inlftku I........... už kuriuos pratau kuogrefčtauala
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;

VYSK P. P. BOČIO KELIONĖS — ,1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KŪN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu ,2.60 ui kuriuos atsiųskite man vis 
Mano adresas:

Vardas, Pavardė ...............................................

tris Kelionių knygas.

.Street

1SVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
t . p y;» ’ , w ' ' ’al

Thompson, Connecticut
' *» "-'j.- <

Kolegija, vedama, Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

Tikyba
Politika

Kalbos:
Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika
Sociologija

Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Pm'chologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astronomija
Chemija
Fizika

Literatūra
Muzika

Malemniika:
Algebra 
Geometrija 
Trtgononv t • i

M«“"-
G-rataylybA
Dramallka

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Kolegijos Kunigas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut
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TTSBURGH’O LIETUVIŲ 21NI0S
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P, O. Box 642, Bridgeville, Pa.

jtOS'L’ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone Hemlock 2204

j turi kaulų, mėsos ir skūros, tik nori: paltį lašinių, kiaulės P. StraKauskas, Lowell, Mass. jasi lietuvių “politikoje” —r racijoje, jaunimo organizavi-

Įdomūs Pasikalbėjimai
D U11A YRA

(. v.S: - Jonai, aš nesu- 
i, kad žmogus galėtų tu- 
ūšių, nes žmogus gyve- 

r gyvuliai gyvena, gan 
kaip žmonės. Kame čia 
mas t

ĮR.\ i; — Mikai, bėda man 
j tavim, kad tolian me
ilintai, kaip medžiaginius 
is. Bet žiūrėkime ir iš 
u. -ko atžvilgio. Paimki- 
tinenį, molį, medį ir mė- 

moksliško atžvilgio vi- 
daiktai susideda iš che- 

t elemtntų ir visi jie yra 
aga. Gi toliau pažvelgę 
ne didelį skirtumų. Štai, 
o neturi savyje jokios 
>ės: kur pamesi, ten ir 
Niekas ant jo negali au- 
> molis, jau yra skirtin- 
s už akmenį, nes molyje

liais ragais, kad jais galėtų 
apsiginti nuo priešo; kitus aš
triais nagais, kad galėtų pa
gauti. Bet dabar tėinyk, Mi
kai, štai, tarpe tų įvairių gy
vūnų randame vienų, kuris y- 
ra visiškai skirtingas pasleh 
gimais ir gyvenimu, o vienok 
susideda iš tokios pat mėsos, 
kuip vilkas, jautis, arba katė. 
Jis turi mėsų, kaulus ir odų, 
kaip ir žvėris, bet neturi nei 
akių kaip vanagas; nei ausų, 
kaip zuikis, nei dantų, kaip 
vilkas, nei jėgos, kaip dramb
lys. O tas gyvūnas yra. —• 
žmogus.

MIKAS: — Jonai, čia aš 
dar nerandu dūšios žmoguje!

JONAS:— Labai gerai, kad 
nerandi, bet ar matai skirtu
mų tarpe akmens, žolės, med
žių ir gyvulių!

MIKAS: — Kų, ar tu lai-

kaip ir kiti gyvuliai!
, MIKAS: — Tiesa, turi vi
sus medžiaginius daiktus, bet 
jis yra protaujantis gyvūnas, 

JONAS: — Taip, Mikai, 
žmogus yra protaujantis gy
vūnas, todėl jis turi protų. Tai
gi tuo žvilgsniu jis ir skiriasi 

t nuo visų kitų gyvulių. Proto 
i pūga Iba žmogus supranta, at
mena, galvoja; supranta skir- 
iumų tarp medžiaginių ir dva
sinių daiktų. Garsus anglų ra
šytojas Šekspyras sako: ‘Koks 
tai stebuklingas darbo tvari
nys yra žmogus! Kaip kara
lius, ant visų sutvėrimų, kaip 
prakilnus, mandagus yra gal
vojime! Kokia begalinė proto 
didybė! Sudaryme ir judėji
me prakilniausias! Darbuose

| kojų, cukraus maišų, vaisių di- klebonas. Liepos 12 d. pas
deliausį krepšį, elektrikimų le- kun. Jurgutį svečiavosi kuli. 
mpų, laikrodžių, ilgakaklių Į Lipkus iš Grand Rapide, Mi- 

žųsinų ir galybes kitokių įvai- i ch., kun. Kučas iš Bttginav, 
rių daiktų. * ! Mich. ir kun. Misius iš Bent

leyville, Pa.
Praeitų sekmadienį kun. «J. 

Skripkus pakrikštijo Jurgio 
Slančausko sūnų Bernardų-Po-

Liepos 15 d. šv. Autano dr- 
gijos nariai buvo susirinkę pa- 

vilų, kurį į krikštų atnešė An- , rapijos salėje pasitarti ir ga- 
tanas Šerkšnas ir Ona Stuč- ! lutinai sutvarkyti draugijos 
kienė. Ilgiausių metų Bernar- reikalus. Prieš porų metų šv.
dui.

Pas nezaliežninkus tikras 
sumišimas. Praeitų savaitę sko 
lininkas visus rakandus iš kle
bonijos išvežė. Greitu laiku 
kalbama, kad ir klebonija va
žiuos su visu “klebonu”. Pa
gyvensime, pamatysime. Su ų- 

kaip angelas; supratime, kaip į nuoriu taip ilgai neši vandenį. 
Dievas. O grožybė pasaulio! pakoj q^a nutrūksta. Ir čia 
O aukštybe gyvūnų! Tai VS ainžinai žmonių mulkinti ne-

tugalas augti dėlto, kad kai mane nesveiko proto žmo; 
susidedųs iš daug įvai- 8u,n> kad aš nematyčiau skir

dėlto, kad yra apdovanotas ne
mirštama dūšia’.

Kodėl, Mikai, mes taip bra
nginame žmogų! Ar dėlto, kad 
jis dėvi gražius drabužius! 
Kad gyvena gražiuose ir pa
togiuose namuose! Kad valgo 
iš gražių indų! Ne, Mikai, žmo 
gų branginame dėlto, kad jis 
turi protų, išmintų ir liuosų 
valių. O protas, išmintis ir 
iiuosa valia tai yra dvasia, to
dėl žmogus turi dūšių.

K. J. V. 8.

galima. Pritrūksta kantrybės 
ir susipranta.

TIKĖJIMU TVARKYKIME 
GYVENIMĄ

lietuvių katalikų visuomeniniu1 mn, ‘Pittsburgho Liet. Žinių’ 
me veikime. Matyt, praeityje,’ patobulinimu ir išplatinimu, 
jis jo nesekė ir juoiui nesiin- j Kodėl čia nėra Federacijos 
teresavo. Dabar, einant atsa- skyriaus, “Pittsburgho Žinių” 
komingas kunigo pareigas, bū-į korespondento ir agento kuris 
tų ne pro šalį į tų sūkurį įsi- tų laikraštį paskleistų po žmo-
traukti su visa savo parapija.

Antano draugija pati save su 
spendavo ir nebemoka nei mė
nesinių duoklių, nei ligoje pa
šalpos. Sunkūs laikai ir dau
gybė ligonių privedė draugijų 
prie bankroto. Buvo užsimin
ta likviduoti likęs draugijos 
turtas, bet galutinai dar nesu
sitarta. Kitas susirinkimas iš
spręs draugijos likimų. V.

DONOROJ APSILANKIUS
Donorą, Pa. — Praeitų sa- 

Į vaitę buvau Donoro je. Nuo se
nų laikų čia gyvena būrelis 
lietuvių, apie 50 šeimų. Su 
mažom išimtim, jie visi dilba 
didžiulėje dratų dirbtuvėje ir 
priklauso šv. Juozapo parapi
jai, kur dabar klebonauja kun. 
V. Sadauskas. Parapija, dėlei

Važinėdamas po Pittsburgho 
apylinkę, girdėjau, kad vieti-!

nes! Saldų miegų dažnai seka 
karti realybė... Turistas

‘DRAUGASm
niai katalikų vadai yra did- Katalikiškas!
žiai susirūpinę pajėgų koncen-, 
tracija L. R. Katalikų Fede-

Lie tuviškas! 
Patriotiškas!

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

1446 80. 4»lh CT., CICERO, ILL.
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 80. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,

j elementų. O paimkime 
Čia jau rasi daug dides- 
cirtumų dėlto, kad žolė 
iimanti, turi šiokių tokių 
>ę, todėl yra daug tobu- 
negu akmuo bei žemė. 
žolių randame didelę

'bę visokių augmenų, 
kurių priklauso visokie 

;i medžiai ir visi, kas 
nga ant vietos. Meskime 
[ienų, žingsnį toliau, pa- 
L' ne į gyvūnus, kurie 
įauga, bet ir jaučia: gir
iu lo, jaučia šaltį, karštį 
. i pp tų gyvūnų racda- 
i mus greitom kojom, kad 
rtį nuo priešų; kitus ašt- 
< buitimis, kad galėtų no.’* 
I atsiginti, kitus smai-

tumo!
JONAS: — Gerai, Mikai, 

kad matai skirtumų tarpe mi
nėtų daiktų, tat, gal, ir čia 
matysi skirtumų: žmogus ne
turi sparnų, o lekioja; neturi

SOUTITSIDE

Bridgeville, Pa. — Be tikė- 
; jimo nėra doros. Žmonių, ku- 
I įie negyvendami krikščionis^ 
kai užlaiko tūlų padorumų, y- Į nedarbo ir mažo skaičiaus žmo 
ra labai nedaug. Jų dorybė y- sunkiai verčiasi: neuzmo- 
ra jų ramios prigimties vai- ka nei nuošimčių, nei kunigui 
sius, vaisius praktikuotos kū- vi#os algos. Naujų klebonų vie 
dikystėje religijos. Paprastai, giri®, kiti peikia, už anglų 
dora nyksta, kai geiduliai iŠ -[kalba sakomus pamokslus; pei- 
siliuosuoja1 iš religijos varžtų, t kia ne dėl to, kad tos kalbos 

‘ kai svyruojanti valia nebėra. 8erai nemokėdamas, iškraipo

greitų kojų, o bėga po šimtų k a plos e ft. a. Simonas Jokū 
mylių į valandų ir dar grei- i Haitis, kurį sutiko netikėta mi 
čiau; neturi aštrių dantų, o rtis ‘automobilio katastrofoje.

Praeitą savaitę palaidotas | prilaikon,a lnaUa. Jauni žmo. žodžius, 
šv. Kazimiero R. K. bažnyčios, nės kovoja pcrgah saT0

geidulius, kol kalba poteriu?
Kun. Sadauskas jau suaugę? 

žmogus. Į kunigus įšventintas; Tei. CANai e 122
ir eina prie šv. Sakramentų.; prįeg dvejus, trejus metus. A

• *r’ priešingai, labai k-ngv ai pa- * lueriitOje gyvena seniai, arti
(Atplauna stipriausius liūtus;|Sakoma, kad koksai ten gir;, ,iduods kllno 2<mieni9 paltu.:.,,, mrt„ ;tvvk.a i5 Li„tuvos 
neturi didelės jėgos, o veža tas visu smarkumu šveitė l sn<rfniu nikh. ti J . et ‘
didžiausius anglių kainos; ne- Jokūbaičių automobilį ir ant k bia ’ pareigast Padorūs pa- P‘.ttt‘’’"r.sl'0 klu'

vietos užmušė, o Oats mirė ke- f ’ **77? ,P W S^ltaupt. s.ek tiek pint-
turi gerų akių, o stiklų pagal
ba mato toliausiai ir mažiau
sius dalykėlius, ko joks kitas 
gyvūnas nemato, negirdi ir 
nejaučia. Ar tas tiesa. Mikai!

MIKAS: — Kitaip ir būti 
negali.

JONAS: — Ar žmogus ne

vietos užmušė, o pats mirė ke
lyje į ligoninę. Gaila jauno vy
ro, vos tik 27 m., vos tik pra-

pročiai aukštai .stovi ten, kur 
žmonės yra tikrai dievoti, o 
kur religijos įtaka nustoja va

ittsburgho Žinių Skaitytojai!
imkite Šiuos Lietuvius Biznie
rius, Kurie Remia Katalikų

Spaudą

JOHN CHUBIS
|S omu Daiktų Krautuvė

1 C A K.SON STREET, 3 Pittsburgh, Pa.
Ii, lu pirmoi .rOėies mėsą lr 

tomus produktu,. Malo-
T>

. C. J. WOSHNER
Real Estete and General 

Insurance
2013 CARSON STREET.

P1TTSBUROH, PA.

čia taip pat parsiduoda laivakor
tės J Lietuvą Ir bilietai ant Grey- 
hotind busų po visą. Ameriką.

dėjusiojyyentl PaUko^did- Į ržiusi žen,us ten 15.

tvirkiinas nuolat didėja. Dėl- 
to, nenuostabu, kad komunis 
lai, socialistai ir kiti latristai, 
kurie nori tvirkinti žmones, 
stengiasi atitraukti tikinčius 
nuo Bažnyčios, šmeiždami ku
nigus, pajuokdami pamaldų 
mų, falsifikuodami istoriškus 
faktus, begėdiškai meluodami. 
Subedievėję žmonės yra did
žiausi palaidūnai ir pirmieji 
kandidatai į kalėjimus ir pa
mišėlių namus. '

žiausiame nuliūdime žmonų O- 
nų, vienų dukrelę ir tris sū
nelius. Šiandien, kad ir ge- 
riausis automobilio vairinin
kas, negali nuo pavojaus 1§- 
aigelbėti, kuomet daugelis va
žiuoja lig be galvos arba gir
ti ir nekaltus žmones į tokias 
katastrofas įtraukia, sužeidžia, 
arba gyvybę atima. Nuo girto 
net ir didžiausias atsargumas 
neapsaugos.

gų, pradėjo mokytis ir, Die
vui padedant, pasiekė savo 
tikslo. Iš pirmo pamatymo at
rodo energingas ir palankus. 
Kol kas tik menkai orijentuo-

ANTHONY E. KATILIUS,
Leading Music Store

505-7 EAST 8th AVĖ., 

Homestead, Penna.

Į Federacijos 52 skyriaus 
piknikų visi uoliai rengiasi. 
Tasai piknikas įvyks Adomo 
sode, liepos 22 d., sekmadienį, 
tuojau po paskutiniųjų Mišių 
Vincukas su savo trokeliu 
nuo mokyklos už kvoterį nu
veš ir parveš. Pirmas vežimas 
išvažiuoja lygiai 12:30 popiet. 
Nesusivėluokite, nes paskui 
nebebus vietos, nors jisai da
rys tiek tripų, kiek bus pasa- 
žierių.

JCeL LAFayette >097

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI 

X—SPINDULIAI
3051 W<sst 43rd Str.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzie) 
Valandoe: nuo 1 Iki S vąl. vakąrą 

Seredomis Ir nedėliomis pagal 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
•*9 »•

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento

Ferkant, nepamlrėkfte KATILIAUS 
18 Homestead, Pa. Pas jj galite pi
giau pirkti ant lengvų lėmokesčlų vi
ską. kas tik randasi muzlkallėkų Ir 
auksinių daiktų krautuvėj.

Čia parsiduoda visų geriausių 18- 
dlrbysčlų RADIO. Apie 7 lėdlrbysdlų 
Elektrlklnlų ICE BAKSIU, kaipo Ge
neral Electric, NOROE. CRO8LEY. 
ELECTRO-LUK. GIB8ON, 8PARTON 
etc. Skalbiamų malinu. Hweeperių lr 
prosų.

Remkime p. KATILIŲ, nes jis yra 
ukritamavęs mOsų paramos.

SAVAS PAS 8AVĄ.IJ.

Vėl parapijos susirinkimas 
bus sekmadienį, liepos 29 d., 
po sumos mokyklos kanibariuo 
se paskutiniems pasitarimams 
klebonijos statymo reikalu 
Nuo šio susirinkimo priklau
sys, ar statysime klebonijų, ar 
paliksime taip kaip yra, t. y. 
kunigus lauže žiemavotl.

Dienoms Tdl. LAI’ayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. REPubllc 7696 
Rea. Tel. GROvehUl 0917

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2433 W. MARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANai 9122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal autartį

Tel. CANai 0257
Res. PROapect 9959

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 9900 So. Arterian Avė.

Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet 
t Iki 8:20 vakare

Tel. LAFsyette 7950

DR. F. G. VVINSKON AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—t lr 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tet CANai 0402

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos X—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis lr NedSIlomis pagal sutart] 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas RFFuUlc 7898

»

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: ToL HEMloek 9286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

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

Rezidencijos Ofisas: 8659 W. 99th SL 
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutart)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TeL VIRglaU 0089

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
NedSIlomis pagal sutarti

Office Phone 
PROapect 1028

Rea. and Office 
2859 So. Uavllt St

CANAL 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo s iki 4 tr nuo 8 tki S vak. 
Nedėllomia pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7998 

Namų Tel. PROspeot 1980

TcL BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
BeredoJ pagal eutartj

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMloek 6141

Valandos:
2-4 popiet; nno 6.8 vakarais

Rūpesčiai nesyk į žmogų su 
sargina. O ligoje greičiau pa- 
gija tas, kuris nereikalauja 
perdaug sielotis* savo šeimos

likimu, nereikalauja būkštauti,'DR. JOSEPH KELLA

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. I*«i- Of,8° Bot-Levam sti 
_____________________ I Rez. Vicaory 2843

DR. A. J. BERTASHPhone Hemlock 2061

14

kak apmokės ligoninės ir dak
taro suskaites. Visi, priklau
sę Susivienymul Lietuvių R. 
Katalikų Amerikoje, yra lais
vi nuo to slogučio, nes žino, 
kad namiškiai, susilaukę iš 
Centro Čekučio, turės už kų 
nusipirkti reikalingo maisto, 
galės padengti bėgamas išlai
das. Dabar eina Susivienymo 
vajus. Laikinai yra panaikin
ta įstojimo mokestis. Pasinau
dokite gera proga ir prisira
šykite prie tos organizacijos, 
ypač jaunieji: berniukai ir me
rgaitės.

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Oflao vai. nuo 1-8; nuo 1:80-8:80 

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth <220

Res. Tel. Hyde Park UOS

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ' LIGŲ 

8PECIALI8TE

6900 SOUTH HALSTED ST. 
THA g IMI I Tnajd od » IMI X :aoptr«r«A

auiupvavn v.i.Aąmi

Į W A IRŪS DAKTARAI:

Bingo kas trečiadienis eina- Liepos 10 d. pakeliui į Chi- 
si kaip ir pirmiau mokyklos cago buvo užvažiavęs į Bridge 
kieme. Vėsu, gražu, o dovanų 1 ville Marijonų provincijolas, 

^• įvairumas. Gali pasirinkti, kųįgerb. Tėvas Jakaitis ir kun.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS -

OPTOMETHICALLY AKIU
SPECIALISTAS

PAengvlna afcių jtamplmą, kuria 
•atl prleiastlmi galvot skaudėjimo, 
avalglmo aklų apiamlrao, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karttj. atitaiso 
trumparegystą lr toltregyKtą. Prtran- 
gi'a teisingai akinius. Visuose atiti
kimuose egsamlnavimas daromas su 
•laktra. parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys su
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v. 
Nedėlfoj nuo 10 tki 12. Daugely at
sitikimų aky* atltaloomne be akinių. 
Kalno* plgtau kaip pirmiau.

4712 SO ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:20 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną.

Telefonas MIDway 2380

Oflao Tel. CALumet 9893
Rea. Tel. DREsel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—t popiet. 7—8 vai. vak. 
Nedėliomis lr Šventadieniais 10—12

Ras. Phone 
E.\Glewo<Ml #«41

Office Phone
TRiangle 0044

DR. A. R. McCRADlE
GTDYTOJA8 Ir CHIRUROAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

VaL: 2-9 lr 7-1 vaL vakar*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Res.: Tel. PLMza 3400 

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; t-S lr 7-8 ▼. ▼.
Nedėldienlals auo 18 Iki 12 91 f g



Pi'1 stargho Žinios
PADĖKOS ŽODIS

gerb. seserys ne žodžiu, bet 
darbu tobulai seka savo glo
bėju šv. Pranciškų.

Pittsburghe būdami patyri
me tikrai lietuviškų vaišingu
mų Sv. Pranciškaus Seserų,

Liepos 11-13 mums buvo i gerb. kunigų J. Misiaus, A. 
reikalo aplankyti Šv. Praneiš- J urgučio, J. Pikueio, J. Skri-
kaus Seserų Vienuolynų, Pitts
burghe.

Seselių pasišventimas jų ki
lniam darbui mus užžavėjo. 
Kad ir nuvargintos sunkaus 
darbo — vaikelių mokinimu 
per 10 mėnesių — jos važiuo-

pkaus ir ponų Badžiukynų.

Namon keliaujant gražiai 
priėmė gerb. kun. V. Vilkutai- 
tis, Clevelande ir J. Čižauskas, 
Detroite.

Visiems už suteiktų pustogę
ja vasarai į motiniškų namų' ir vaišes reiškiame nuoširdų 
ne poilsiui, bet sunkiam dar- ačiū 
bui: rekolekcijomis dvasioje
atsinaujinti ir pasimokinti nau 
josios mokinimo metodos, kad 
mokyklas ištobulinus. Ištikro

Kun. 8. Kučaa.

Saginaw, Mieli.
Kun. J. Lipkua,

Grand Rapids, Mich

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
DIDELĖS IŠKILMĖS ELM- 
HURSTE - KOPLYČIOS 

PAŠVENTINIMAS

čiam koplyčios vidury daug 
ko trūksta, įvairių įtaisymų 
reikalinga, bet, kaip seserys 
pačios sako: “Gavome koply
čių, atsiras geraširdžių žmo

Spinduliuot**, vainikuotu 

Ku'p indą' <unthi trumpam duetas 

Tat nvajonlų aptaisytu.

Sveika, mūs' amžio rytu!

KUN. DESMONDO 

VERTIMAS:

Hpllling o’ep hlllat the break of day, 

Claiming the world for Its gold *

* crowned away.

I-’alr bluahtng, flre * glowIng.

Dew pearla to all tlirowlng...

The mantlcd sky thou art guerdon, 

Tali aunny mornlng!

The lchor of life i'a thy fair guerdon, 

Thou strenghcn'at ua to bear all 

burden.

Slar - ateallng, ,roae - flamlng 

Bven Ufe's youth shaming^

Aa beauteous are the th'ots adorn- 

Ing,

My life'a ųuick mornlng!

Šis Putino eilėraštis kaip 
lietuvi* kalba, taip anglų kal
bos vertimas mus žavi, sutei
kia mums estetinio pasitenki
nimo.

Kaip višta padėjus kiaušinį 
“pakudak, pakudak” pafilizo- 
puoja kas iš to balto ritulio 
išeis, taip ir mes panagnnc-

meni lietuvių dailiosios litera-į išleisdama pirmųjų lietuvių po 
tūros antologijų anglų kulbaj ezijos antologijų anglų kalbai
jų pasinaudodamas Colunibi- 
jbs universitetas ir kitos sve
timtaučių antologijos puminės 
ir išnagrinės lietuvių tautos 
literatūrų. Tik reklamos rei
kia.

Šio sumanymo sėkmingam į- 
vykdinitnui reikalingas kapi
talas, kaip triūsas ir tulentas 

I Amerikiečiams verta tuo susi
rūpinti. Jėi kokia draugija, 
asmuo planuoja įsiamžinti lie 
tuvių atmintyje, suteikimas 
finansinės pagalbos, vertimas, 
užtikrins jai ir jam amžinų 
atmininių. Tesubruzda, pavyzr 
džiui, Katalikų Federacija! Pa 
staroji turi dinaminės organi
zuotos pajėgos! Federacijos 
seime šįmet, Clevlando, refe
ruokite klausimu paliečiant a- 
ntologijų lietuvių poezijos an
glų kalba. Tai šių dienų klau
simus! Atkreipkite Amerikos 
inteligentinę spaktyvų į mus 
lietuvius, mūsų senovės Lietu
vų. *. w y

Paakstinirno delei patartina 
Marianapolio kolegijai, jos fa
kultetui ir studentijai pada-

Įeitų ji tarpan panašių kolegi
jų, universitetų, kurie turi sa
vo antologijas. Pavyzdžiui, 
“Oxford University Antholo- 
gy of English Poetry”, “Co
lumbia University Anthology 
of Poetry and Prose”, “Loyo
la Book of Verse”, etc. Tegul 
Marianapolio kolegija įamžina 
lietuvio poeto kūrinį svetim
taučiuose. Tepasirodo “Maria
napolis College Book of Lith
uanian Verse in English”.

ALTASS FINANSŲ KOMI
SIJOS PRANEŠIMAS

NARYSTĖS ĮSTOJIMO LAI

KAS PRAILGINTAS

naus darbo. Taigi, šiuomi no

rime pareikšti, kad laikų pa

ilginome kelioms savaitėms,

auka galima tapti nariu 
kilnios organizacijos, o di 
pasibaigus, kadu knyga

kad visiems davus progos į- sieks Kauno muziejų, nei su 
rašyti savo vardų į garbės• tūkstančiais dolerių negalima

Kadangi prirengimas visu 
smarkumu eina pirmyn, ir jau 
tik kelios savaitės beliko iki 
pabaigos, taigi, mes, finansų 
komisija, stengkimės baigti fi- 
nansipius reikalus.

knygų, kurių lakūnas Įeit. F. 
Vaitkus, skrisdamas sykiu nu
veš įKauno muziejų, kaipo do
vanų nuo amerikiečių. Taigi, 
kurie iki šiol neturėjo progos

bus savo vardo įrašyti.
Jeigu kieno aukos ar var

das nebuvo paskelbtas laikius-" 
čiuose, arba neteisingai, pra
šomi greit pranešti finansų

įstoti į garbingų narių eiles,' komisijos pirmininkui Win. J.
dar yra laikas kiekvienum pri
siųsti savo aukų. Narystės mo
kestis yra tokia: papr. nariai 
moka $2.00; nariai rėmėjai — 
$5.00; garbės nariai — $25.00.

Aukas galima įteikti kolo
nijų sub-komitetų nariams, ar
ba siųsti tiesiog centrd ižd. J. 
Mackievich, ar centro sekre
toriui A. Vaivadai, kurie 
mums greitai priduos sutvar
kymui

Laikas trumpas, neatidėlio- 
kit ant toliau; tas pagreitins 
mūsų darbų. Šiandien maža

Kareiva, 4644 JS. Paulina St., 
Chicago, III.

Wm. J. Kareiva

NAUJOS KNYGOS
Kų Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus. 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas gauti 

“DRAVGE”
2334 Su. Oakley Avė. Chicago, III

GRABORIAI:

Liepos 15 d. įvyko įspūdin
gos iškilmės Jėzaus Nukry
žiuoto Vienuolyne, Elmhurst, 
Pa. J. E. vyskupas Thomas C. 
O’Reilly pašventino naujai 
pristatytų seserims koplyčių. 
Šv. Mišias laikė Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas iš Pitt
ston, Pa., kun. J. Kasakaitis. 
Pamokslų sakė įžymus pamok
slininkas, Šv. Onos parapijos 
klebonas iš Luzerne, Pa., kun. 
J. Kundreckas.

Naujoji koplyčia kainavo 
virš $15,(XX).00t Seserims, labai 
buvo reikalinga, nes iki šiol 
neturėjo tinkamos vietos savo 
maldoms kelti prie Dievo. Sta
tyba pavyko visais atžvilgiais,

kini kokios pasėkos bus iš kny
nių, kurie ' pasirūpins Itaisy- '«08’ kuri°j bus ‘,ali<?kta liet»' l'yti pavyzdingų pradžių. Pir.

! vių poezija anglų kalba. Ko- Į moji lietuvių kolegija Amenniais .
Iškilmių dienų buvo šuva 

žiavus didelė minia svečių. 
Vieta graži, apsimoka ir šiaip 
bet kada nuvažiuoti, ypatin
gai vasarų, kuomet gražioji 
gamta viliote vilioja taip se
nų, kaip jaunų, pasigerėti Die

Priėjus prie paskutinių pa 
tvarkymų, pasirodė, kad dar 
nors vienas po kitam siunčia 
aukas, bet daug yra pavienių

ikia nauda iš tokios antologi-j koje pilnai užsipelnytų garbę |norinčių prisidėti prie šio kil
■ ui - — . , i ■ i ■ « ■ »■■■ , —■ —“.108 T •________________ .__ ____ _____

Mūsų poezijoj anglas nevien Į 
tik susipažins su Lietuva, bet! 
ir su mūsų tautos poezija, mū
sų literatūra. Ligšiol nėra jo-! 
kio lietuvių literatų paminė-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dibbžjai

Specialistai Iškalime Ir Išdirbt
oje visokių rūšių paminklas Ir 
grabuamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalo* de* 
šiai su pačiais išdlrbėjais

vo duotomis dovanomis. Iš jimo. Columbia universiteto a
miestų išvažiavus nuo kaitru
mos į tyrų Elmhursto orų žmo 
gus randi tikro poilsio ir atsi
gaivinęs grįžti namo, kaipo 
naujas žmogus.

Svečiai rado suruoštų pik
nikų, kuris prasidėjo 3 vai. po 
piet ir tęsės net iki vakarie 
nės. Vakarienės vakarienėms 
nelygios! Vakarienės Elmhurs 
(te gamina seserys ir pilnai

nes ne tiktai pasidarė daugiau i patenkina. Vakarienė kainavo 
vietos, bet labai pagražino vi-'tiktai $1. Kų tai giliuoja už 
sų Vienuolynų. Žinoma, pa- tokį maistų! Styga

LIETUVIŲ POETŲ ANTO-,^,^.Z^8LJZ 
LOGIJOS ANGLŲ KALBA

ntologijoj iš mažųjų tautų po
ezijos išgvildenta: jugoslavų, 
čekoslavų, lenkų, bet apie Lie
tuvos literatūrų nė žodžio. Ta
rtum tokios tautos nė nėra pa
saulyj, arba jei yra, tai ji nie
ko nekuria. Galiu užtikrinti, 
jei mes, studentai, pagamintu

Ar Jūs Esate Supančiotas -

Ir su “suirusiais” nervais — jaučia-1 
tės ir pavargęs — tik pusiau žmo-1 
gus. Jeigu taip. štai' yra geras tonl- ! 
kas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nusa-Tone

fe* a.

a.

Išdirbėjai Mukšti'snfs rflSlon Paminklų 
Ir Grabnamlų

Didžiausia įklų dirbtus*

Suvirš 50 metų prityrimo
----- —O-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tar 
taupykite pinigus-------o. ■ —

Mes atlikome darbą daugeliui žymes 
nių Chieagos Dietų vių.

 ■ ' ' ■

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

REIKALU
• liui, Seirijų Juozųj, Žilvičiui, 
[Jonui Širvintui, Snauduliui, 
[ kun. Kripui - Piytaičiui, Dul- 
j kvnui, Andriui Šnipui, M. Zu- 
jui, “Darbininko” Kneižiųi,(Tęsinys iž 3 pusl.) 

kalba poezijos — neginčijamas
faktas. Deginkime ir anglams * ’ Draugo
patiekime tiktai pelenus. Kon-IBiskiui’ “Vyties” kun. 
slatuojame, kad toj konflagra- “aui ir adv- Savickui, ir t. p

‘ ‘ Studentų Žodžio ’ ’ Pilipaus- 
kun. 

Vata-

cijoj liks medžiagos ir propi 
nuojainai antologijai. Kuo lų

Jei manome, kad lietuvių 
kalbos versifikacija ir ritmas

yra užvardinimas TONIKO, kur) Gy
dytojas Specialistas ISrado, lr kuris 
dabar parduodamas visose valstiny
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgųlvina visus organus, 
duoda naują gyvenimą lr energiją. 
Jūs valgysite gerlahs. — miegosite 
saldžiau. Tūkstančiams vyrų lr Mo
terų tapo pagelbėth. TrlsdeSlmttes 
dienų treatmentas už vfeną Doler), 
gaukite tikrą)) — garantuotas.

GRABORIAI:

Stop 
Itehing 
Skin

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu atalėauktl o mano 

darbu bflslte užgandufnti 
TeL OANal 3616 arba Ul«

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, HL

Teta ČIOBRO 6937

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 111.

I

Alfred RoseUl, pres.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA 9011 
BELMONT 3486 

, Office: HILLSIDE 3846 
Vinoent RoseUl, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.IUKIK
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

ropozicijų pamatuojami Tuo keblu P^ikint anglų kalbo* 
_ad vien tik Kristijono Duone- rltmU1’ Pamėginkime šia pro- 
laičio hegzamterinis eilėraštis ver^lm$*
“Metai” yra paralelinė žy-Į Prieš kiek laiko, ebieagietis 
miausio Anglijos poeto, James kunigas William Desmond, ai- 
Thomson, “The Šeasons”. Mū- rys, buvęs Le Petit Seminaire 
sų antologijoj tik mažmožio to redaktorius ir to žurnalo poe- 
prūskunigio kūrinio užtektų. į tas susiįdomavo lietuvių poe 
Be to, Maironis, Putinas, A. zija. Vienas lietuvis studentą- ■ 

jam Putino eilėraščio' 
versifika 

vertimų. čia 
ir padaodame tų eilėraštį lie
tuvių kalba ir kun. Desmond 
sutvarkytų anglų kalba verti
mų:

RYTA3

štai pro kalną saulužėlė 

Spinduliuota atsikėlė.

Suspindėjo, sublizgėjo,

Periate rasos nuriedėjo...

Spinduliais tat apraizgytas 

Sveikas, saulės rytas!

Tu visur kali gyvybę.

Tu puoėl jaunų tvirtybę. )

Jakštas, Liudas Gira, Vaičai-įteikė 
tia, Strazdelis, Vienažindis, vy-|“Rytas”, be jokios 
sk. Baranauskas, Dionizas Po-; cijos ir ritmo, verti 
ška, M. Vaitkus, V. Krėvė, K.
Binkis, M. Gustaitis, J. Mikuc
kis, Edm. Steponaitis, Zigmas 
Gėlė, Faustas Kirša, Balys!
Sruoga, Tyrų Duktė - Buivy 
duitė, Vaidilos Ainis, Stasys 
Būdavas, ir daug kitų davė 
mums daug deimantų, kuriuos 
drųsiai galim patiekti sveti
miesiems.

Industriae nil imposslbile. Tr 
lietuviams amerikiečiams ver
timas lietuvių poezijos anglų

Srynuai, temo ■uatab-lo
nlsMJIm* odoa | pen k laa sekunda*
— Ir pakalblngaa prie Eraepioe, 
l.učkų, dedervines. Ir liherlmy Že
mo bevelk atebukllnkal praZallna 
viaoklaa odoa tritartjas. kadangi 
to gydymo ypatybei, retai randa
mos kltnae gyduolėse, Vlsoa valetl- 
nyčloa užlaiko—He, ((e, 11, T pa
tingai tvirtas Žemo. Da «yk t. 
r«anl r.iultatal 11,11,

__________  ______ * Jižemo
FOR SK'N IRPITATIONS

SAMI PRICE ioday 
AS 43 YEARS AŪO

Kc
ECONOMICAl 

AND CFflCIENT

O.inr es 
for

25(
BAK ING 
POWDER

DouUaTtttadf 
Doubla Action

ae , ■ <■ .m «. o r poumo'. ,i • i n 
BV OUR COV1RNMINT

SIMON M. SKUDAS.
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 625.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
•«8 W. IHUi St. Tel. CAMal 81.74 

Chieago, Iii.

L J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street

Tel. BOUIevard 6303—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnit 

tuo pačiu vardu}

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cioero 2109

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >36.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, m.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayeUc 6679

J. Liulevičius
tirą bortus 

Ir
Ralsamunlojan

Patarnauja Chica
goj* tr apylinkėj*.

Didelė lr grali 
Koplyčia dykai

4082 Ava.

J.J BAGDOH
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

PASAUKITE:

REPubiic 3100
• f

2506 West 63rd Street
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ŪKIAMAS DRAUGIJŲ 
MASINIS SUSIRIN

KIMAS
RENGIAMASI PRIE 
LIETUVIŲ DIENOS

nie kitą parapijos pikniką?” 
Klebonas sako; “Tiktai pus
antros savaitės praėjo, kaip 
turėjome pikniką. Pasilsėkite 
norą keletą savaičių”.

prise”. Visi susidomėję, 
jos tokio rengia.

Visą Chicagos ir apylinkių 
ha ugi jų masinis susirinkimas 
k > k s pektadienj, liepos 20 die
ną, Aušros Vartų pąrąp. salėj,

vai. vakare. - • •* a V' t • * '
Šiame draugijų atstovų su

sirinkime bus galutinai nusta
tyta Lietuvių Dienos progra

ma, sutvarkyti visi reikalai ir 
pasidalinta darbu.

Visų draugijų valdybas ar 
jų atstovus kviečiame atvykti.

, L. Šimutis,
Liet\ Dienos Kom. pirm.'

A. J. Žvirblis, 
Sekretorius. ’

Malonu matyti gražų būrį 
susipratusių žmonių darbuoto
jų. Kai reikalas ateina, tai 
visi petys į petį, kaip vyrai, 
taip moterys ir merginos, len- 
ktyniųodami su pasišventimu 
darbuojasi. Reporteris

Liepos 15 d. rytą buvo me
tinės šv. Mišios už Darių ir 

Į Girėną, šv. Vard© draugija in 
corpore ėjo prie šv. Komuni
jos. Kitos Šv. Mišios buvo lai
komos liepos 17 .d.

KUN. P. STRAKAUSKO 
PASKAITA

Kabelio pomirtines nutarta iS- 
mokėti.

Ligonių komitetas išdavė ra

VYČIAI SU NAUJA 
VALDYBA I

Sv. Onos draugija in corpo
re pradeda noveną. Liepos 22 
d. in corpore eis prie šv. Ko
munijos 7:30 vai. ryto per sa
vo užprašytas šv. Mišias. Per 
šv. Mišias giedos L. Sabonie- 
nė ir K. Sabonis.

GRAŽUS PAVYZDYS
So. Chicago. — šv. Juozapo 

parapijos bažnyčioje, liepos 15 
d., in corpore prie šv. Komu
nijos ėjo Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų draugija. Gra

bus pavyzdis kitoms draugi
joms ir didesnė Dievui garbė.

Šiomis dienomis mūsų kle
boną kun. Vaitukaitį aplankė 
iš tolymų rytų svečiai: kun. 
Jonas Klimas, iš Mt. Carmel, 
Pa., ir kun. V. Mikaitis iš Ta- 
maąue, Pa.

Dievo Apvaizdos parap. —
Liepos 12 d. įvyko L. Vy
čių 4 kp. pusmetinis sus-mas, 
kurį atidarė apskričio pirm. J.
Poška. Jam paaiškinus, kodėl 
tapo šauktas šis sus-mas, iš
sirinkta nauja kuopai valdyba,! 
į kurią įėjo: pirm. —J. Hend- 
rikas, v. pirm. — Labanaus
kas, nut. rašt. — J. Žitkiūtė, 
fin. rašt. — F. Sakalaitė, ka- 
sin. — O. Pužauskaitė, kasos 
globėju — S. Šimulis, kores
pondentas — A. Vardauskas.

Naujoji valdyba kvietė vi
sus dirbti, nes, kur vienybė, 
ten ir galybė.

Kitas susirinkimas įvyks 
liepos 26 d. Nariai ateikite į
sus-mą ir atsiveskite naujų na kreiptis į komitetą: J. Baškį, 
rių. 1723 So. Ruble St.; A. Var-

Už sielas Dariaus ir Girėno 
šv. Mišių aukai daugiausiai 
pasidarbavo Ona Petkiūtė. Fe 
deracijos 15 skyriaus vardu, 
širdingai jai ačiū.

Šv. Vardo draugija rengia 
basket pikniką, rugpiūčio 26 
d., Marąuette parke. Pelnas 
skiriamas parapijai.

Rugpiūčio 10 d. 7:30 vai. va-

Parapijos komitetas ir dar 
buotojai nerimsta be viešojo 
parapijos darlio. Aną dien su
sėję kleboną sakė: “Nu, ger-

Šį vakarą, 7:30 vai., Aušros) 
Vartų parapijos salėj jaunimo 
tikėjimo ir lietuvybės klausi- 
mu duos paskaitą svečias iš 
Rytinių valstybių, kun. P. 
Strakauskas, Lowell, Mass., 
lietuvių parapijos klebonas. 
Paskaita, kaip matome, bus 
labai aktualiu klausimu. Taigi į 
ne tik jaunimui, bet ir augu-l 
siems bus įdomi. Todėl į pas
kaitą kviečiami ne tik vest- 
sidiečiai, bet ir visų Chicagos 
kolonijų veikėjai, veikėjos, o- 
rganizacijų centrų ir apskri
čių, ypatingai Vyčių, valdybų

portą ir pripažino ligonius ve- ’ solo ir akordino. Tai buvo vie- 
rtais pašelpos. Pašelpa nuta- nas gražių Budriko radijo pro
rta išmokėti.

Komitetas padirbimo žiedų 
ir kitų dovanų klūbo nariams, 
neėmusiems pašelpos ligoje 
per 10 metų pranešė, jog do 
vanos bus dalinamos klūbo 
piknike, liepos 29 d. Raportas 
priimtas.

Komitetas rengiamo pikni
ko pranešė, jog piknikas įvyks 
liepos 29 d., Jos. Spaičio dar
že, Willow Springs, III. Grieš 
Silver Crescents orkestrą. Bus 
daug visokių pamarginimą.

Finansų rašt. P. Šliogeris ir
nariai ir vadai. Įžanga nemo-1 JUO<^ĮS pranešė apie
kama. Rap.

GRAŽIAI RĖMĖJOS 
VEIKIA

klūbo finansinį stovį. Klūbas
• nariais paaugęs ir kasa žymiai 
padidėjus. Raportas priimtas. 

M. Z. Kadziauskas, koresp

Brighton Park. — Šv. Pran-

SUKAKTUVIŲ PIKNIKAS

Marąuette Park. — šv. Ba
ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sky- rboros draugija rengia pikni- 

kare visi aštuoniolikiečiai, ku- yįaus sus-mas įvyko liepos 8 ką Marąuette parke liepos 22 
d. Susirinkimas buvo skaitlin- <1-, kad paminėjus savo 9 me-rie turite automobilius, kvie-'

čiami suvažiuoti prie parap. 
mokyklos. Iš čia bus padaryta 
automobilių paradas, kad ge
riau išgarsinus parapijos pik 
niką, rugp. 12 d., Vytauto da, 
rže. Informacijų dėliai reikia

gas, nežiūrint karšto oro. Pra
eito sus-mo nutarimus rašt 
perskaičius ir sus-mui priė-

tų gyvavimo sukaktį.
Pikniko komisija :,Alkama- 

! vieienė, Lazdauskienė, Strado

Mūsų klebonas jau sugrįžo 
iš poilsio vietos ir tuojau sto
jo į darbą, nes neužilgo bus 
parap. piknikas, būtent rugpiū 
čio 12 d., Vytauto darže.

dauską, 1612 So. Union Ave. 
(Canal 2089). Kurie turite tro- 
kus, taip pat kviečiami su jais 
atvažiuoti rugpiūčio 10 d. prie 
mokyklos.

Šv. Onps draugija

mus, nuo įvykusio vakaro da- i mskienS Jonaitienė darbu0. 
rė pranešima P. Vaiėkauskie , jas įr via„s ^„^,5 
nė, kad vakaras pavyko, ne- ’
mažai padaryta pelno parapi-
jos naudai.

Kadangi dar nėra grįžę iš 
draugijų visi bilietai, tat ne
galėjo išduoti pilnos atskaitos. 
Palikta sekančiam sus-mui.

Nutarta surengti išvažiavi
mą. Tam darbui išrinkta ko- 

rengia m jai ja, kad visloą sužinotų iki

Taigi visus kviečia atsilan 
kyti ir sykiu su draugija pa 
minėti sukaktį. Uršula T.

LANKĖSI CHICAGOJ.

koncertas, nes programa su-.:visokio amžiaus — nuo ma-
sidėjo iš vargonų solo ir ako-1 žiausio iki didžiausio, 
mpanimento, -merginų trijo, į Bingliamton ietį s

gramų.
Kitas radijo pusvalandis bn 

vo 1:30 vai., 920 k. iš WAAF 
stoties. Programa susidėjo 13 
rinktinos lietuvių muzikos, 
bet vedamas angliškai, kad a 
merįkonus supažindinus su 
mūsų muzika.

Sekanti Budriko programa 
bus ketvirtadienį, 7:30 vai. v., 
1420 k., AVHFC. Kaip ir vi
suomet, programa pasižymės 
kitoniškumu. Muzikantas

BENTON HARBOR, Mich., 
liepos 17. — Dėl 350 darbinin
kų streiko uždaryta Watero- 
liet Paper Mill.

Praėjusio sekmadienio radi
jo programa iš stoties WGES,' 
kurią patiekė Progress Fumi
ture krautuvė man labai pati
ko. Buvo labai įdomių paaiški
namų ir gražus rinkinys re
kordų reprodukcijos, į kurių 
tarpą programos vedėjas J. 
Romanas įpynė po gražią dai
nelę. Be to, buvo įdomių pra
nešimų apie biznį ir svarbes
nius įvykius lietuvių Chicagoj.

Klausytoja.

DIDELĖ ŽINIA.
Hkrauatozne visų savo modelių 

aukžtą lr sandėli po l/» kainos 
I2S.000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvata Iftmokėjtmals ar caah. 

*150.00 Seklyčfų setai

£29-45
*115.00 ValKoaių kambarių setai

£29-45
*98.00 Seklyčioms kaurai

019.50
*150.00 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui ma&lnog

£39.50
Elek t tikinės Mainės

£89-50
Geležinės lovos; visų (lydžių

£3.95
Pilnos vatos matrasal

04.95
9x19 vailokinlai kaurai virtuvėms

*50.00 gesintai pečiai

£28-75
*21.00 Inner spring matrasal

£8.95
Šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame ISpardavime. Atsfmlnkl- 
te (lklžiausių Ir puiklamslų rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph JosattlC vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad. Ir 
ftefttadlenfo vakarais iki 10 vai.

ATIDARĖ VASARINĘ' 
MOKYKLA

BINGHAMTON, N. Y. — 
šv. Juozapo parapija atidarė 
vasarinę mokyklą. Atvažiavo 
seserys prančiskietės iš Pitts- 
burgh, Pa.

Kadangi pirmą kartą lietu
vaitės seserys atvažiuoja į 
Binghamton ir per šešias sa
vaites čia gyvens ir mokins, 
tai Binghamton sodalietės 
mergaitės liepos 8-tą surengė 
gražų sesučių sutikimą.

Sesutes nuoširdžiai priėmė 
vietos klebonas kun. K. Skrip- 
ka ir visa parapija.

Vasarinė mokykla prasidėjo 
liepos 8-tą Woodrow Wilson 
mokykloj. Mokys po pusę die
nos, iš ryto. Galės pasinaudot

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S 

Panedėllo, Seredoe tr Pėtnyčlos 
vakarafh 4 Iki t 

Telefoną* CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubiic 9600

Šiomis dienomis Chicagoj 
gyvenančias gimines ir pažįs
tamus atlankė kun. J. Klimas 
iš M t. Carmel, Pa. Svečias ap
lankė pasaulinę parodą ir 
“Draugo” redakciją.

Moksleiviu būdamas kun. J.
. v. .. Klimas gyveno Chicagoj ir tininkų dr-jos šnarės grąžinti , .....

• v * ,, - x- <lauK VFlke Jaunimo tarpe, y-pinigus arba bilietus. Grąžinti
reikia šiuo adresu: 4507 So.
California Ave/“ arba įduokite 
savo dvasios vadui kun. S. Jo
neliui. į Rėm.

Nekalto Prasidėjimo P. Šv.j išvažiavimą į Marąuette par- sekančio susirinkimo, kad ne 
biamas klebone, kada rengsi- sodalicija rengia kokį tai “sur ką, liepos 29 d. Lauksime sve- pasitaikytų mūsų parapijos ar

SKAITYKITE
Rap.

SAJUNGIEČIU VEIKLA
West Side — Liepos 11 d.

-------------- ! įvyko skaitlingas M. S. 55 kp.
“DRAUGAS”, vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien- susirinkimas.

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. Me- ..
tams $6.00. Nor8 ir vasara’ ato8to^ ,ai'

kas, bet mūsų sąjungietės to
“HARBININKAS”, b.etuv.y Sv. Jaozapo Darbminkų S«nn- r,eboja. skait|i ; |anko 8U8;. 

gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broad-
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. nnannu8 ir veikia. Kad 

, ir šiame susirinkime gyvai
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų Žurnalas, 2334 So. Oak-' t . kuoDOS reikalai ir

ley Ave. Chicago, Illinois. Metams $2.00. I ‘i nutarta pykinti keletą užbne-
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur- žtų darbų Visų pirmą remti 

fia'as, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams ..$9 00 parapijos pikniką (ką jos jau
lir padarė). Toliau Liepos 22 

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- d tur6ti aftvyb€s išvažiavimą.
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės. nuodingi gezai. lėktuvų paAovtmaa, artilerijos 

grlauwmai, žmonių aprogdlnlma* lr kitos karo baisybė* aprėžyta W. 
T. SCANLON'O paraitytoj* lr I-Ja premija Amerikoje apdovanotoja 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ ”
(GOD, H AVB MERCY OM C8I> ’

400 pual. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik Si.M, au persiuntimu
|1M. Reikalaukite: “brautas”, 2114 So. Oakley Ave.. Chicago. UI.

kitų išvažiavimų.
Prašomos Šv/Teresės ir Tre

patingai moksleiviuose ir Vy 
čiuose, Rep.

I

SV. JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

's

r >

RADIO
: . į’* : ’ V. .Z?-’.--*, t■ 1" ’ Jl
BUDRIKO RADIJO 

VALANDA

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ave.

Chicago. III.

Katrie perkate anglis IS 
draiverių. siųskite juos • 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
ptnfgų. Poeahontaa M. R. 
4 tonai ar daugiau *7.00 ton.

Visos parapijos draugijos ir 
visi parapijonai visu smarku Sekmadienį iš WCFL, 970
mu rengiasi prie metinio pa-1 k., 1 vak popiet buvo tikras 
rapijos pikniko, kuris įvyks 
rugpiūčio 19 d., Vytauto par
ke. •

It LIETUVIŲ PILIEČIŲ
DARBININKŲ PAŠEL 

POS KLŪBO

West Side. Pusmetinis

Išvažiavimas įvyks Spaičio 
darže. Kviečiamos visos są- 

o'jungietėa su savo šeimomis 
L skaitlingai dalyvauti. Sąjun-, 

gietės ir savo svečius gali pa-
| sikviesti kartu dalyvauti. Mū- klūbo susirinkimas įvyko bir- 
j sų geraširdės ponios S. Bai- želio 24 d. Susirinkimą atida 
čiūnienė ir R. Maziliauskienė rė vice pirm. V. Duoba. Vice 
paaukojo gražių dovanų išva-' pirmininku t Ai dienai išrinktas 
žiavimo laimei. M. Z. Kadziauskas.

Rašt. S. Paųgoniui perskai
čius nutarimus pastarojo suki-

I •'liūto, ”darž.T Rūginčio"l2 rinkimo- komi‘ela'’ P- Sli»R« 
d. PiknikMio komisijon įėjo: ris- L Genioti" ir M Z' Kad' 
S. Balčiūniene, J. Klikūnienė, zia"’kaa raP<>rt»oja, jog Ap 
O. Aleknienė. , *v,‘t,,no Broli'J dmngijoR, kn-

ri dedasi prie klūbo, stovis ir J 
visas turtas pertikrintas ir vi-1

I
Kitas kuopos nutarimas į i vykinti piknikėlį parapijos

Visos sąjungietės pasižadė
jo dovanų bingo žaidimui.

Ant galo kp. pirmininkė pri
minė, kad dabar eina Moterų 
Sąjungos vajus, kvietė visas 
pasidarbuoti, kad gavus nau
jų narių. Ta pati.

fi

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. -Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žvleli.
NATHAN KANTER

4707 SO. HALSTED ST. 
Tel.: YARds 0801

POPIF.RCOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dabinfmo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITTS 
1608 8. 5Oth Ave. Cicero, Rl.

Tel. LafayeUe 6719

LIETUVIAMS

P. CONRAD
FOTOGRAFAS ( 

Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo su Hol
ly »ood Šviesomis.

420 WEST flttrd KT. 
Engletrood 5840—5883

Phone Prospect 1954

EDWARD TROST
PAINTINO and DECORATING

HARDVTARE and PAINT STORE 
Slll W. 69rd Str.. OiJcago

ALEX ALESAUSKAS and SON
Fumiture and Piano* 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71 IMI 80. TALMAN ST 

7126 SO. ROCKWEIX ST. 
Tel. REPnUle 5099-6051
Me« parduodam anglį* že- 

miauniom kainom. Pocahcn- 
ta« M. It, 97.00 tona*.

skas rasta tvarkoje, todėl ko 
mitetas rekomenduoja draugi
ją priimti. Raportas priimtas. 
Po to, Apšvietimo Brolių dr 
gijos nariai pakviesti į salę ir 
vice pirmininkas, priėmęs Jų 
priesaiką perstatė klūbni. Klū
bo nariai atsistoję naujus na
rius pasveikino.

A. a. R. Eidinavičio ir P. I

Taupykit savo piniginį 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE i 
NATIONAL BANK

Halsted St, ir 191h PI J
Narys FEPKKAL

INM’KAM K KOKFOKAt'iltLS

INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bizni*

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

L A . _ • . -i- ____ ~ -V-.


