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BAIGĖSI GAZOLINAS ’ “ — —-"™“ KLAIPĖDOS KRAŠTE KONGRESAS CLEVELANDE, 0.
VATIKANAS, rūgs. 21.

I
ik datc TčnvnęvFTVAę tčvttivac šventasis Tėvas Popiežius.Pt Anglija užtikrina Vokietiją, kad'Kongreso darbas paskirstytas į JIS PATS rinkimai bus teisingi i 1 I dalių - «kci]ų

CLBVELAND, O., rūgs. 21. dieuj apaštališkas delegatas
Lakūnas F. Vaitkus šešta- , laimingai nusileidęs, kadangi

ciją. kunigų kapucinų genero
lui, kun. Vigiliui a Valstag-

teisingi
KLAIpėdos KLAUsimas___ Savo keliu Rytų Prūsijos

dienio rytų iš New Yorko iš
skrido j Kauną, su lėktuvu Li- 
tuanica II. Tikėjosi į 28—30 
valandų apie 4,500 mylių ke
lionę atlikti per Atlantiką. 
Pasirinko jis kitados skridu-

. na, iškėlė aikštėn, kad Jo šv-1 TILŽE, rūgs. Ž2. — “Jei si- valdininkai didžiuojasi, kad — Kaip žinoma, Eukaristinis celebruos Mišias miesto stadi- 
labai nuvaigęs ii gazolino li- en^yj^ jau metų yra Šv. į gnatorinės valstybės — Angli- Vokietijos naujoji karinome- kongresas bus atidarytas an-jume. Tuo pačiu laiku 20 ko
ke mažai. Jis ieškojęs Baldo- pranciškaus Trečiojo ordino ja, Prancūzija ir Italija, ne- nė jau sudarius planus oku- tradienio rytmetį. Tada busĮnigų taip pat ten laikys Mi-
nnel airporto, šalia Dublino, nariu (tretininku).nusileidimui, bet neradęs.

Ne mažiau už jį džiaugias Kartu su kapucinų genero-
ir jo namiškiai — tėvas, mo- audiencijoje buvo 61 stu-

šio lakūno Lindbergho kelią, j tina, broliai ir kiti, kad jis dentas iš Tarptautinės Kole-
laimingai perskrido vandeny- 8G°8 Romoje, 
ną.

Žiniomis iš Londono, laimin 
gai perskrido Atlantiką ir va
kar rytą buvo priverstas nu
sileisti Airijoje, Mayo apskri-. Vėlesnėmis žiniomis iš Airi- mnoni ifiTiinilf
tyje, šalia Ballinrobe mieste-'jos, lėktuvas Lituaniea II la- I AflUUA YAIIKANt

RAGINA REMTI SPAUDOS
bai sugadintas. Matyt, bus pa
imtas į Dubliną ir ten, kiek 
bus galimybės, pataisytas.

Lakūnas Vaitkus pageidau
tų, kad lėktuvas greičiau bū
tų pataisytas, kad jis galėtų

lio. Negalėdamas surasti tin
kamesnės vietos nusileidimui, 
jis pasirinko ruimingą aikš
tę miškelyje ir nusileido. Lėk
tuvas pasišokėdamas prieša
kiu smogė į medį ir sustojo.

Mačiusieji lėktuvo nusi- į leistis į Kauną.
leidimą žmonės greit susibė-, ----------
go, kad gelbėjus lakūną, jei KAUNAS, rūgs. 22. — Tūk- 
jis išliko gyvas. Bet .Vaitkus stančiai žmonių šiandien sup-

privers Lietuvos vyriausv- puoti Klaipėdos kraštą, kad jį pradėta vykdyti antroji kon- J Šias, kad būtų galima konse- 
bės, kad ateinantį sekmadienį grąžinus Vokietijai. greso programos dalis, kuri kruoti komunikantų pakanka-
rinkimai Klaipėdos krašte bū- Anglijos vyriausybė per sa- yra svarbiausioji. jiną skaičių. Spėjama, kad per
tų vykdomi atitinkamai to vo ambasadorių Berlyne užtik Kongreso laiku per ponti- (tas Mišias apie 80,000 asme- 
krašto statutams, Vokietijos rina Vokietiją, kad rugsėjo l'ikales Mišias bus sakomi ke- nų priims šv. Komuniją. Apie 
vyriausybė nepripažins tų rin m. 29 d. rinkimai Klaipėdos turi pamokslai. Antradienio 50 kunigų dalins šv. Komui i- 
kimų ir tuo reikalu kreipsis krašte bus pravesti teisingai. I rytą pamokslą sakys Cincin- jas.

1 nati arkivyskupas J. T. Mc-I Iškilminga Eukaristinė pro 
Nicbolas. Tas įvyks per Po- cesija įvyks ketvirtadieni po
piežiaus atstovo kardinolo lai piet. Procesija baigsis mies- 
komas Mišias Public auditori- to stadijume. Ten įvyks pa- 
joj. jskutinės kongreso ceremoni-

Trečiadienį ryte įvyks vai- jos ir bus suteiktas palaimi- 
kų Mišios ir Popiežiaus atsto- nimas.
vas kardinolas aiškins apie' Kongreso eiga be liturginės 
Kukaristinį kongresą. Dubu- dalies paskirstoma į vienuoli- 
que, la., arkivyskupas Bėk-.ką sekcijų, kaip tai kunigų, 
man laikys vaikų Mišias. .'seserų vienuolių, moterų, vy- 

Tą pačią dieną New Orlean rų, kolegijų mokinių, slaugių, 
so arkivyskupas J. E. Runi- žurnalistų ir kelių kitų.

T. Sąjungon, reikalaudama 
teisingumo.” i

Taip pareiškia Ricbard Me- Į 
yer, pašalintas Klaipėdos kra
što mokyklų boardo viršinin
kas, kurs šiandien gyvena Ry
tų Prūsijoj ir reprezentuoja

PITTSBURGH, Pa., rūgs.
21. — Apaštališkas delegatas 
U. S. Jo Eksc. arkivyskupas 
A. G. Cicognani su laišku kr- Klaipėdos vokiečių reikalus,
eipės pas vietos vyskupą Jo Meyer daug dirba Klaipė-

LENKŲ AUKŠTIEJI KARI- 
NINKAI LANKO 

VOKIETIJĄ

BERLYNAS, rūgs. 21. — 
čia su vizitą atvyko keletas 
Lenkijos aukštųjų karininkų, 
apie ką viešai neskelbiama. 
Atvykusieji svečiai greit pa
imti į Prūsijos premjero gen.Eksc. H. C. Boyle, kurs yru dos vokie{ių N(,seniai

NCWC. ,(Krašto Katalikų Oe ju apeliavo T. Sųljungon - Goerin8° medi ..klės lož^Į 
rovės Konferencijos) spali- prot(.sų prfe5 Liat„. • Sctiorfhelde, netoli Berlyno.

- dos departamento pirminiu- d>r R<>| J|fs,apta įtikina
k'r r^, ir kur dipiomo.ns, bu. tas daroma n.. euruos Mišias moterį- Kiekviena t, sekcijų turės
kimą. Jis pinniausia puolėsi, lakūno F. Vaitkaus atskridi- gina, kad šio krašto katalikų
kad patyrus, ja i p daug suga-, mo.
dintas lėktuvas, ar yra gali-1 Pareikšta daug nusivylimo, 
mvbės jį pataisyti ir leistis kad Vaitkus buvo priverstas 
tolesnėn kelionėn į Kauną. ! nusileisti Airijoje ir lėktuvas

Jis sakėsi, kad džiaugias sugadintas.

spauda pilnai paremtų Tarp
tautinę Spaudos Parodą Vati
kane.

Minima paroda bus atida-

darbuosis, kad signatorinės

MUSSOLINI ATMETA T. SAKINGOS 
TAIKOS PASIŪLYMUS

ŽENEVA, nigs. 22. — Ita
lijos diktatorius Mussolini at
sakė T. Sąjungai, kad jis ne
pripažįsta jos pasiūlymų, kad 
tuo būdu išvengus karo su 
Etiopija.

Į Mussolinio vyriausybė su 
Paprastu diplomatiniu manda
gumu atmeta pasiulvmus, bet 
palieka atviras duris toles
niems pasitarimams.

Mussolini iš savo pusės ne
paduoda jokių sąlygų. Jis 
sprendžia, kad T. Sąjunga pa
ti paduos tinkamesnes taikai 
sąlygas ir tai tokias, kad jos 
nepakenktų diktatoriaus re
žimui. Jis ne vieną kartą yra 
pareiškęs, kad jo pasiryžimai 
nieku būdu nekeičiami. O jei 
turėtų būt keičiami, tai sąiy-

valstybės imtųsi aštrių prie
monių prieš Lietuvą. Jis pa
reiškia, kad žiemių rytų Eu-

' lopai gręsia karas, jei Lietu- rytai 1936 m. nuo bal. 1 d. iki, „ x . . ,- .\l-va nepaneigs savo žygių, kad 
visiškai pasisavinus Klaipė-spalių m. 31 d. Paroda atviri 

duos. katalikų spaudos augi
mą ir pažangą visam pasau
ly. Šventasis Sostas, sako de
legatas, visais laikais, kaip 
seniau, taip šiandien, nurodo 

ni taip pat. Jis protestuoja katalikų spaudos didelį reikŠ-
prieš Angliją už sutraukimą mingumą ir ragina, kad kata-
britų karo laivų į Vidurže- likl* 8Pauda dar daugiau bū- 
mių jūrą. ? py palaikoma ir platinama.

Žiniomis iš Etiopijos, etio- 
piečiai su imperatorium mel
džias už taiką ir podraug pa
sirengę atkakliai ginti savo 
krašto nepriklausomybę.

MUSSOLINI SAU TALKON 
KVIEČIA LENKUS

NEDUODA FONDŲ 
ŠELPIMUI

Illinois Emergency Relief 
komisija paskelbė, kad jai y- 
ra trumpa apie vienas milijo
nas dolerių šelpimui šį mėne
sį. Tuo tarpu iš Washingto- 
no pranešta, kad krašto vy
riausybė sustabdo šį mėnesi 
fondų dalinimą, kadangi su-

dos kraštą.
Tai tas pat R. Meyer, kurs 

į Klaipėdos krašto mokyklas 
buvo įvedęs išdavikiškus prieš 
Lietuvą rankvedžius ir mokė 
vaikus, kad Klaipėdos kraš
tas yra neatskiriama Vokieti
jos dalis, kad Klaipėdos gy
ventojai yra Vokietijos valdi
niai ir kad kraštas tik laiki
nai Lietuvos valdomas. Jauni
mas buvo įsąmoninamas, kad 
jis kovotų prieš Lietuvos au
toritetus. Pasprukęs iš Klai
pėdos krašto, suprantama, jis 
dabar mėgina atsimokėti Lie
tuvai ir skelbia įvairiausius' sankalbis buvo ugdomas per j ~
prasimanymus apie Lietuvos keletą metų. Bavarams talkon. MASKVA, rūgs. 22. Čia 
“barbarišką” valdžią Klaipė- ėję Prahoj gyvenantieji vo-,sunkiai serga plaučių nždegi-

VARŠUVA, rūgs. 20. —
Lenkų spauda praneša žinių 
iš Ženevos, kad TtalijoR dikta* keliami viešieji darbai vyriau 
torius Mussolini “šaukias” aybės kaštais.

dar glaudesniam susiartini- ras ir St. Louis arkivyskupas kasdien šventąją valandą ir 
mui, kad bendrai veikus prieš Glennon sakys pamokslą te- atskirus susirinkimus, kuriuo- 
Lietuvą ir sov. Rusiją. Vokie- moję- “Šv. Eukaristija ir ka- se kalbės vyskupai, kunigai ir 
čių kampanija prieš Lietuvą! talikių moterų akcija.” žymieji pasaulininkai.
su didžiausia energija veda
ma, artinantis rinkiniams Klaį 
pėdos krašte.

BAVARIJA NORĖJUS PA
SISKELBTI NEPRI

KLAUSOMA

Be to, trečiadienį Pittsbur- Kongreso laiku svarbesnio- 
glio graikų katalikų apeigų sios ceremonijos ir svarbes- 
vyskupijos kancleris kuu. T. niejį sakomi pamokslai ir kai 
Zatkovič laikys tų apeigų Mi- bos bus transliuojama per ra 
šias ir sakys pamokslų. diją.

Antradienį ir trečiadienį Eukaristinis kongresas bus 
popiečiais kunigų sekcija tu- uždarytas greit po penkių va
rės susirinkimus. Antradienį karo išklausius Šventojo Tė- 
kunigų susirinkime kalbės ap-vo kalbą per radiją iš Italijos

_______ ’aštališkas delegatas U. S., Jo ir apturėjus apaštališką pa-
MUNICHAS, Bavarija, rdgiEksc. arkivyskupas įA. G. Ui- laiminimą.

sėjo 20. _  Nacių policija iš- cognani tema: “Eukaristinis J Šis kongresas, pareiškia ži-
kunigas — socialės akcijos i- novai, bus nepaprastai gad- 
dealus vadas.” Trečiadieni singas vyskupais ir kunigais, 
bus kiti žymieji kalbėtojai. Dalyvaus šimtai tūkstančiųI

Pusiaunaktį prieš ketvirta tikinčiųjų.

kelia viešumon, kad Bavari
joj susektas vokiečių separa
tistų sankalbis. Norėta Bava 
riją atskelti nuo reicho ir pa
skelbti nepriklausoma valsty
be.

Policija tvirtina, kad šis
MASKVOJE SERGA SENA

TORIUS LEWIS
KATASTROFA ANT GELE

ŽINKELIO

doje.
Anot Meyero, šiandien pa

saulis yra įsigilinęs į Italijos 
vyriausybės pasiryžimus, kad 
įnešus civilizaciją Etiopijon, 

Komisija daug susirūpinu- 'kad ten sudarius kultūrinę

kiečiai.
Policija tvirtina, kad pa

laužtas šio sankalbio nugar
kaulis.

lenkus talkon Etiopijos reika
lu. Girdi, Mussolini pareiš- . „ ....................... m «
kiąs kad tik I enkija tegalin 8L '^ai nuken^1 šelpimo šia valdžios formą. Tačiau pasau

gos turi būt fašizmui garbin-, rasti Itali og ž ’ ius A f (PerROntd°) išlaikymas
gos, kad būtų atsiekta daugu-s ' J

d^u^ptirgria^^-PASKYRC ANGLIŲ PRA- 
* P * g " I MONH BOARDĄ

Tad Mussolini ir raginąs
Lenkiją, kad ji T. Sąjungoje 
palaikytų Italijos pusę.

ma to, kas jo buvo planuota 
ir tautai žadėta.

Kadangi Mussolini neišsiža 
da taikingų pasitarimų, T.
Sąjungos komitetas rytoj tu
rės susirinkimą ir pagalvos, 
kaip ir kokiu būdu pataisius
atmestus pasiūlymus, kad bū- ALEXANDRIA, rūgs. 2!. 
tų tinkamesni Mussoliniui. — Vietos parduotuvėse par- 

Savo keliu Anglija vykdo duodamos dujakaukės po 4 
pasirengimus karan. Mussoli- dol. vienai. Žmonės perka

lis užmiršta Klaipėdos krašte 
124,000 vokiečių, kurių kultū
ra per daugelį gentkarčių y- 
ia pirmesnė už lietuvių ir ku
rie šiandien velka Lietuvos

HYDE PARK, N. Y., rūgs. vykdomus persekiojimus — 
21. — Prez. Rooseveltas par- masinius areštavimus, klasto- 

Šisskyrė boardą iš penkių, 
boardas kontroliuos minkštų
jų anglių pramonę — skirs 
atlyginimą angliakasiams, an
glims kainą ir darbo valan
das ir sąlygas.

tas bylas ir terorą.
Meyer vadina Lietuvą Mas

kvos provokaciniu agentu. 
Girdi, bolševikai su Lietuvos 
pagalba daro sankalbius prieš 
Europos taiką.

Į fti

mu U. S. senatorius J. H. Le
vais, dem. iš III.

Senatorius atvyko čia iš
Berlyno, kur jis lankėsi pasi-

NEW YORK, rūgs. 21. — tarimuose dėl neišmokėjimo 
Foreign Exchange Trade ot- municipalinių bonų amerikie- 
ganizatorius J. B. Thomas ^iams.
apskaičiuoja, kad šiame k ra- J _____________
šte šiandien už duoną yra 
mokama net 53 atskiri netie
sioginiai mokesčiai, pradėjus

HILLSBORO, III., rūgs. 2t 
— Eastern Illinois keleivinis 
greitasis traukinys susidaužė 
su automobiliu. 5 asmenys žu 
vo ir 7 sužeista. Užmušta ir 
14 lenktynių arklių, kurių va
gonas buvo prikabintas prie 
traukinio. 'Automobiliu važia
vo moteriškė. Ji žuvus.

ūkininku ir 
vartotoju.

baigus duonos

ROMA, rūgs. 21. — Dikta 
toriaus Mussolinio įsakymu 
visuotina Italijoje vyrų, mo
terų ir jaunimo mobilizacija 
jvvkR rūgs. 24 d.

Chicago majoras Kelly iš
vyko Amerikos Legijono su- ' BRESLAU, Vokietija, rug- 
važiaviman St. Louis, Mo. sėjo 21. — Nacių teismas nu 
Jis kvies legijoną, kad savo baudė kun. F. Zimolong, pr- 
suvažiavimą 1938 m. turėtų anciškoną, už pinigų siunti- 
Chicagoj. , mą j užsienį.

ŽUVO KATALIKŲ 
KUNIGAS

MOLINE, III., rūgs. 21. — 
Traukinys sudaužė automobi
lį netoli Silvis. Žuvo katalikų 
kunigas kun. F. E. Walsh iš 
Genejieo.
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M Beprašomu tat padaryti ir neprlsiunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.
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rodo, kad dabar uždarbiaujančių moterų yra 
tiek, kiek bedarbių — 11 milijonų.

Visos pasaulio sunkios ir painios proble
mos lengvai gali būt išrištos, bet mat vis 
galijotų reikia tiems lengviems darbams at
likti.

JAPONAI PRIEŠ KOMUNISTUS

,.4o

PASELPINIŲ ORGANIZACIJŲ SEIMAS

“Gaisas”, A. L. R. K. Susivienymo or
ganas, paduoda įdomių žinių apie fraterna- 
lių (pašelpimų) organizacijų seimų. Štai kas 
“Garse” rašoma:

“Rugpiūčio 26-29 dienomis Pittsburgli, Pa. 
įvyko Amerikos Naeijonalio Fraternalio Ko
ngreso (National Fraternal Congress of A- 
nierica) metinis susirinkimas.

Prie to kongreso priklauso didžiulės ir nelaukus imtųsi griežtų priemonių komuniz- 
mažesnės fraternalės organizacijos gyvuoja n- m ui pasmaugti.

Dievas ir Depresija
KUN. KARALIAUS PBEMUU0TA8 VERTIMAS

Kun. Daniel A. Lord, S. J. liai praturtėjo. Priėjome net 
prie tokių dalykų, kad korpo-

Vertė A. P. Bandys 

Susprogimas

Tie rašytojai ir žmonės už
narso

rbiuosius pasaulio reikalus. 
Leistina Dievui dalyvauti iš-

Turbūt nėra kitos tautos taip atsparios 
ir taip griežtai nusistačiusios prieš komunis- kovojo, buvo tos pačios kurios 
tus, kaip japonai. Japonų tarpe komunizmas ankstybesnianie laike buvo pra 
negali įleisti šaknų. šalinusios Dievų iš savo ta-

Japonija yra nusistačiusi užkirsti kelių riamųjų salių. Jos dabar šau
kėm unizmui Kinijoj. Apie tai yra padaryta kėši Dievo pagalbos, šaukėsi 
japonų pareiškimų spaudoj. Apie tai yra To, kurį pirmiau visai panie- 
išsireiškę ir Japonijos atsakomingi vyriau- kino, nepripažino. Pervėlu... 
sybės nariai. Nietscbio galingas pasekėjas,

Osakos mieste laikraštis Mainiclii yra ne Kalvarijos Kristus, vedė 
rašęs, kad komunistų judėjimas Kinijoj su- naikinančias karo kariuome- 
keltų Japonijoj tokio sųjudžio, kad japonai
nenurimtų tol, kol tam judėjimui nebūtų 
galas padarytas.

Japonijos ambasados karinis atašė gen. kuriai turėjo likti visų pašau 
Jsogai Pekine pareiškė, kad komunizmas Ki- Ko viešpatysčių karūna. Pa

racijoms išdalinus nuopelnų ' kilmingose 6v. Baltramiejaus 
nuošimčius, celebravome ofi- • bažnyčioje vestuvėse arba di

džiuose Šve. Marijos Panos 
bažnyčioje laidojimuose. Bet, 
Dievui dalyvauti pasaulio rei-

svaikio gimimo dienų.

Kur yra Dievas

Kame ir kur buvo Dievas 
visame šitame sutemyf Die
vui, berods, buvo sunku pa
kreipti kitų klausų savop, ka

na tauta kitų smaugė, degė ke
rštu. Grobios rankos plėšė vi-

,'kad tos' Uutoe7k'urio"S *7 ,tik (5avUB sa™ dal>- 
Sypeojanti, apgavmgo draugi
škumo diplomatai, kaip tasai T7- 7 /. . . • ua serų taksėtojai taksėjo, navŠekspyro dramoje ‘Venecijos - 
Pirklys”, žydas Sailokas, nu- 
sipiovė svarų savo prietelio 
kūno. Sulopyta tautų kaldra, 
sudėta kaip šunes, katės

nes. Tautos kovėsi viena 
kita, kad ištyrus kuri galin
gesnė, kuri privalėjo gyvuot,

su

nijoj neturi pasirodyti. Jisai sakė, kad Ja
ponija nepakęs komunizmo nei kurioj Kini
jos daly. Jei kur nors rytinėj Azijoj komu
nizmas imtų apsireikšti, tai Japonija nieko

galiau, šie žmonės išmėgino,

Čios Amerikos Jungtinėse Valstybėse ir Ka
nadoje.

Viso dalyvavo apie 5<M> delegatų ir sve
čių. Pažymėtina gausi reprezentacija kita
taučių nacijonaliiĮ iraternalių organizacijų.

Kongreso viršininkai ir fraternalio ju
dėjimo vadai pasakė įdomių kalbų, kuriose 
apibudino fraternalistų plačių ir nuolat didė
jančių darbuotę. Tos darbuotės neįstengė su 
silpnint net kelerių paskutinių metų ekono
minė depresija sugniuždžius ir palaidojus 
Šimtus įvairių korporacijų ir kompanijų.

Japonija ir Sovietų Rusija, tai kaip va
nduo su ugnim.

ŠIŲ LAIKŲ PREKYBA

Šiais laikais nėra laisvos tarptautinės 
prekybos. Dabar prekyba eina pagal »5anks- 
to padarytų sutartį. Valstybės pasižada pre
kiauti tam tikromis sųlygomis, pagal susi
derėtų muitų.

Štai Amerika turi prekybos sutartį su
Kuba. Tas susitarimas išėjo abiem pusėm 

Plačiai svarstyta ir padaryta rimti žing- naudon. Per pastaruosius 11 mėnesių Ame-
sniai įsteigimui Chicagoje taip vadinamo Ex- 
change Bureau of Clearing House, kur bus 
laikomi įvairių organizacijų veikėjų ir at
stovų rekordai.

Fraternalistų Diena paversta fraternali
stų savaite, kad duoti galimybės šį metinį 
įvykį tinkamiau paminėti.

Nauju Kongreso prezidentu išrinko 
Woodman of the VVorld vyriausių patarėjų 
Peter F. Gilroy iš Denver, Colorado.

Fraternalio Kongreso tikslais yra vie- 
nyt fraternalės organizacijas sekiningesniani 
veikimui, pasidalinimui žiniomis ir patyri
mais.

Iki šiol fraternalės organizacijos savo 
pašalpgaviams yra išmokėję 4,500,000,000.00; 
jos bendrai suimtos turi apie 10 milijonų na
rių, kurių apdrauda siekia 7 bilijonus dole
rių, gi turto jos turi virš vienoj bilijono do
lerių’

likos prekyba su Kuba pakilo 60 nuoš.
Amerika turėjo sutartį ir su Vokietija. 

Bet štai Vokietijos vyriausybė pradėjo da
lykus taip vesti, kad iš Amerikos ko ma
žiausia importuoti. Vokietija tuomi tikėjosi 
priversti Amerikų padidinti savo importų iš 
Vokietijos. Bet Amerika to ne tik nepadarė, 
o atšaukė senųjų prekybos sutartį. Nuo spa
lių 15 d. Vokietijos prekės bus tokiais mui- 

1 tais apdėtos, kad nebus išskaičiavimo jų čion 
importuoti. Vokiečiams smūgis.

KAS BUVO SIŪLOMA ŠVEICARIJOJ

Prieš nesenų laikų buvo žinia apie tai, 
kad Šveicarijos piliečiai balsavo priėmimų 
naujos konstitucijos. Žinios pranešė, kad pi
liečiai daugumoj atmetė tų siūlomų naujų 
konstitucijų, o paliko senųjų.

Dabar atėjo pilnesnių žinių apie tai, ko

ji motorai ripodrome puravo, 
mašinos ūžė dienų ir naktį ii 
mūsų tarpe viešpatavo savy- 
myla ir puikybė.

. Visgi, labai būtų įdomu su- 
gyvates vienam maiše, sudarė af buvu
nauj*tW Kuropę. nomijos profesorius biznio,

Dievas sutvėrė pasaulį, bet prekybos ir finansų mokyk- 
jo padalinime liko visai ne- lose, kuris būtų savo moki- 
pakviestas. Nepasiteirauta su niams priminęs, kad pavir-
Kristumi, pasaulio Atpivkė-

ir

kaluose, tai čia jau buvo kitas 
klausimas...

Gal ir yra toks dalykas, kad 
Dievas sutvėrė pasaulį. Gal 
net ir sutvarkė, kad tas pa
saulis egzistuotų. Bet dabar 
ištikrųjų, Dievas daugiau ne
buvo reikalingas tų pasaulį 
valdyti. Tas valdymo ir tvar
kymo darbas buvo labai gra
žiai atliekamas politikierių, 
piniguočių, mokslininkų, lite
ratų, mokytojų, laikraštinin
kų, kapitalistų ir darbo vadų,

jum. Jo pasiuntinys buvo ig

noruojamas.
Aišku tad, kad iš Versallio

kurie dabar užėmė Dievo vie
šimu šiuo kylančio šėrų mar- tų.
keto dangaus egzistuoja ap- į Mandagiai, bet aiškiai, DieJ 
vaizdingas Dievas. Veltui bū-į vas buvo prašalintas iš 
tų užklausti, ar Kristaus pa- pasaulio. Teisingiau pasakiu^

ištyrė nepripažįstančių Dievo įkilo tironiški, plėšrūs, žiauri

Iraternalės organizacijos, tokios, kaiip ; naujaja konstitucija. Būtent naujoji
mūsų A. L. K. K. Susivienijimas, reiškia 1 konstitucija siūlė praplatinti kantonų (val- 
yra didelė galybė. «tijų) teige8>

Fraternalės organizacijas galiifia sugre
tinti su spulkomis (skolinimo ir taupymo be
ndrovėmis). Abejos organizacijos demokra
tiškai valdosi. Abejos organizacijos remiasi 
kooperatyviškais pagrindais.

Kaip greta apdraudos kompanijų veikia 
fraternalės organizacijos, taip greta bankų 
veikia spulkos.

NEDARBO KLAUSIMO IŠRISIMAS

Yra labai lengvų būdų sunkiausias gy
veninio bėdas pašalinti.

Sakysime kurioj nors dirbtuvėj 'darbi
ninkai pardaug išnaudojami. Kad pagerinti 
savo {>adetį jie turėtų tik sustreikuoti, kaip 
vienas vyras. Toliau žiūrėtų, kad niekas nei
tų streiklaužiauti. Laimėjimas būtų veik tik
ras. . I > j

Arba štai pradeda kilti karo pavojus. 
Kad karo išvengti bereikia to, kad visų tau
tų darbininkai pareikštų neisią frontan.

Vėl štai nedarbo klausimas. Sakoma, kad 
Amerikoj bedarbių yra 11 milijonų. Be .jo
kio vargo juos visus į vienų dienų galima 
į naudingus darbus įstatyti. Nereikėtų tam 
nei viešų darbų, nei kitokių išmislų. Tik 
reikia iš darbų atstatyti moterys. Tada vi
siems bedarbiams būtų darbų, nes statistikos

Už naujųjų konstitucijų uoliai stojo ka
talikų partija, o prieš smarkiai agitavo so- 
cijalistai, komunistai, radikalai.

Šia proga galima atsiminti, kad Jungti
nėse Valstijose “statė rights” irgi yra gy
vas klausimas. Čia respublikonai prikiša da
bartinei valdžiai palinkimų siaurinti “statė 
rights”. Respublikonai statosi valstijų teisių 
gynėjais. 4~

KATALIKŲ PASIAUKOJIMAS MOKSLO 
REIKALAMS

esmės evoliucijos teorijų labo
ratoriškais išbandymais. Tie 
išbandymai liko ištirti mažo
sios Belgijos ir Rusijos kovų 
plotuose.

Evoliucijos Laboratorija

Tuo tarpu bilijonai dolerių 
žuvo dūmuose ir sprogstančio
se dulkėse. Kristaus gailestin
goji širdis plyšo susijaudini
me matydama savo vaikelius 
taip kankinama. Parinkti, ge
riausi pasaulio jaunuoliai ta
po šaudyklių ir tos laborato
rijos aukomis bei pašaras. Po
piežiai veltui maldavo, prašė, 
net pačioje Kristaus gimimo 
šventėje, kad liautųsi kariavę. 
Te ramybė viešpatauja pasau
lyje, buvo jų nuolatinis šau
ksmas.

Karas užsibaigė. Iškilmin
gai susirinko apie Versaill’io 
Veidrodžių salės tariamąjį 
stalų tie, vadinasi, kurie neva 
turėjo atstatyti naujų pasau
lį. Kad nors vienas tos salės 
veidrodis būtų atniušęs Kris
taus, Dievo Sūnaus, Kamybės 
Karaliaus atvaizdų! Nė vie
nas. Delegatai prisiminti ne
prisiminė Dievo savo pasita
rimuose. Trenkė duris į Kris
taus pasiuntinio veidų. Nebuvo 
dyje. > -,/

Sulopytas taktas

Nestebėtina tat, jei iš šios 
tariamosios salės išėjo juo
džiausia, karčiausia neapyka
nta ir tiesiog barbariškas vie
nas kito nepasitikėjimas. Vie-

diktatoriai. Sovietų rusų val
džia, komunizmo plitimas, mo
kesčių mūrai, aukštesni už pat 
Kinijos aukštųljį mūrų, degan
ti kerštu neapykanta, Kartu
mas, telaukė tik progos atker- 
šinti.

Nebuvo tas pasaulis sulig 
Dievo valios, bet buvo padir
btas, sulopytas, pasiryžnsių 
prašalinti Dievų iš savo tar 
po žmonių pasaulis. Jie vieni, 
ir tiktai vieni, padirbo, sutvė
rė šį netvarkoj paskendusį, 
desperacijon įpuolusį, tarptau
tiniame nepasitikėjime gyve
nusį, nuolatiniame ginklavimo 
si užsiėmusi, tironystėje ir
žvėriškume klestėjusį pasaulį, tsidėjo Dievui prieš prade- 
Sutvėrė taipgi tų pačių mums

veikslas kabojo bent kuriuo
se šios šalies korporacijų ka
mbariuose, arba vėl, kokių vie 
tų užleido pramonės Kapito
nai šv. Dvasiai savo reika
luose 1

Ar arogantiško kapitalo ir
maištingo darbo tranzakcijos 
buvo pamatuojamos Kristaus 
principais t Ar darbdaviai, ku
rie engė botagu savo darbini
nkus darban, suprato popiežių 
enciklikų kalbų? Ar nesąži
ningi, neatsidėjančiai dirbu 
darbininkai tėmijo ir klausė 
popiežių išleidžiamas encikli
kas? Ar Chase tautinio ban- 

I ko direktoriai nors sekundę a-

pasielgta su Dievu, lig kad 
Jis buvo savaime pasišalinęs. 
Ir, berods, pasauliui gražiai 
sekėsi be Dievo.

Ištikimieji aplanko vadus

Atsižvelgiant į aplinkybes, 
Dievui neliko nieko kito, kaip 
tik pasitraukti į šalį. Be abe
jonės, reikia prisiminti, kad 
dar liko milijonai Dangiško 
Tėvo ištikimų sielų, kurios 
nuoširdžiai priėmė Jį savo ta- 
rgan, gyveno ir vedė savo gy
venimo reikalus pagal Jo su 
teiktų principų.

Buvo net ir keletą vadų, ku
rie Jį mylėjo, Juomi pasiti
kėjo ir pildė Jo Dieviškų va
lių.

Bet dėl vieno Focn meldžia-dant susirinkimų? Arba paini 
labai gerai žinomų depresijų, kime sau, ar Tarptautinė deg- nt‘H> PneS kovų, užvadavo ei- 

Dievas teisingai, jei troSko. į tukų korporacija, arba A. T. lė Clemencų — Dievo šmeižė- 
galėjo nusiplauti savo rankas ! ir T. nors truputį atsiminė JVt kūne pagiežai atmetė smu-
ir atmesti šias tautas ir tuos 
vadus, kurie jas vedė.

Amerika eina pirmyn

Amerikoje pokarinė depre
sija buvo relatyviškal trum
pa. Pas mus buvo pasaulio 
pinigų mašinėlė, jautėmės, kad 
visa žmonija liko mums sko
linga. Įšokome į toki laiko
tarpį, kuriame turtai augo, šė- 
rai šokte šoko nuo vienos vir
šūnės į kitų, dirbtuvės nespė
jo patenkinti pirkėjų prašy
mus ir, turtai nesveikaton ne
bėjo (žinoma tiktai ant po- 
pieros, bet kas drįso tyrinėt 
šių pakėlusių raidžių ant bran 
ginusio popierio išpuoštų ver
tę) ir net gatvėkampių batva-

NEPRItME VALDEIOB PA1ALPOS

Dievų, kada planavo išleisti Ikiausį kreipimąsi arba vado- 
naujus šėrus?

Prašomas pasišalinti

Kur buvo Dievas visuose ši
tuose dalykuose? Nesimatė Jo 
bankose arba senatų rūmuose; 
nebuvo Jo dirbtuvėse arba 
krautuvėse; neišvysta Jo mo
kslo laboratorijose arba val
stybių mokyklų sistemose nuo 
pat žemiausios mokslo įstai
gos iki pat aukščiausios — 
universiteto. Pagaliau, nepa
stebėta Jo augančiose seriji
nėse krautuvėse arba garvažu- 
dinguose aliejaus plotuose.

Dievui buvo leista Bažny
čioje tarpti su ta sąlyga, kad 
iš Jos neišeis ir nesikiš į sva-

Pradinis mokslas šioje šaly yra privers
tinas. Jei nebūtų katalikiškų parapijinių mo
kyklų, tai katalikų vaikai eitų į viešas mo
kyklas. Tokiame atsitikime viešų mokyklų 
turėtų būt kur kas daugiau, negu dabar. To
dėl tada ir valdžios išlaidos būtų didesnės. 
Tada ir mokesčiai būtų didesni.

Yra aprokuojama, kad katalikai, užlai
kydami savo mokyklas, valdžiai kasmet su
taupo $258,000,000.

Amerikos lietuviai katalikai įeina į skai
čių tų Amerikos katalikų, kurie aukojasi ir 
savas katalikiškas mokyklas steigia ir už
laiko.

Meksikos universitetas yra seniausias vi
soje Amerikoje. Jisai išgyveno 400 metų. 
Dabar turi užsidaryti.

Tasai universitetas buvo privatiškas ir 
katalikiškas. Pasilaikydavo katalikų auko
mis. Kai Meksikos valdžia ėmė persekioti ir 
žudyti katalikus, tai katalikų jėgos susilp
nėjo. Sumažėjo parama ir universitetui. Da
bar tai įstaigai prisėjo taip, kad nebegalėjo 
toliau gyvuoti. Valdžia pasiūlė $840,000 pa
ramos su ta išlyga, jei suderins universiteto 
programų su valdžios mokslo programų. Ka
dangi valdžios programa remiami bedievybe 
ir socijalizmu, tai universiteto valdyba pa
siūlymų atmetė. Universitetas uždarytas.

ATSIŽADĖJO 8KOLŲ
I

St. Paul mieste viena firma susilpnėjo 
ir ėmė slinkti prie bankruto. Ta firma samdė 
85 darbininkus. Jai bankrutuojant, tie darbi
ninkai būt likę b« darbo. Tada atsirado to
kių, kurie sumanė tų firmų gelbėti, kad dar

bininkams darbus išgelbėjus. Sumanyta jkal- 
i lieti firmos kreditoriams atsižadėti skolų. Tai 
75 kreditoriai sutiko tų padaryti.

Atsirado vilties firmų išgelbėti.

KARO PRIEŠAI

Komunistai sako, kad jie esą karo prie
šai. Todėl šaukia kitus bendrai jungtis į 
kovų prieš karų.

Ar randasi tokių, kurie tikėtų, kad ko
munistai yra širdingi karo priešai?

Nesenas laikas, kada ėjo ginčai tarp 
Rusijos ir Japonijos. Ginčai aštrėjo. Kartu 
ėjo kariniai prisirengimai.

Ar komunistai tada šaukė į bendrų ko
vų prieš karų?

Washingtono vyriausybe pareiškė, kp.d 
į Louisianos senatoriaus Longo mirties klau
simų nesikiš.

* « •
Amerikos negrai katalikai turėję kon

vencijų Washingtone. Dalyvavo 300 delegatų.

vavunasi aukštai būtybei.
Tadgi, nors Dievas ir toliau 

užlaikė pasaulį ir turi jį už
laikyti, jei nenori kad tas pa
saulis grįžtų toj tuštumoj, ku
ri pirmiau buvo, mes teisin
gai galime sakyti, kad Die
vas atitraukė savo saugojan
čių rankų, kuri vedė ir saugo
jo visų tautų palikimus. Pa
liko žmogų savosioms užgai
doms ir išdidumui. Perdavė 
žmonės jų dievaičiams, ku
riais pasitikėjo ir gyveno. Die 
vas leido jienis ilsėtis savo 
aukse, mašinose ir savų vadų 
gudriuose prasimanymuose ir 
nuosprendžiuose, kadangi 
starieji sakėsi žinojo dauį 
negu Jis. Pasitraukė Dievi 
į šalį, taip sakant, ir leido 
žmogui valdyti pasaulį pagal 
savo užgaidų.

Jei Dievas būtų pasaulį ug
nimi sunaikinęs, nebūtų galė
jęs padaryti laisvesnio daly
ko, užduotį aštresnės bausmės.

Patikti savo likimui
Kada žmogus su neapykan

ta kovoja prieš Dievų, Dievas 
savais būdais gali žmogų nu
bausti. Tvanas, kuris išvalė 
visas pasaulio šlykštybes, ug
nis, kuri išvalė paleistuvingus, 
nuodėmių skęstančius miestus, 
galingųjų Phenicijos Tyro ir 
Bidono miestų nupuolimas, Ka 
rtaginoe žlugimas, ugniakal- 
nių sprogimas, kurių žarijos 
palaidojo karščiausias žmo
gaus tapusio gyvuliu užgai
das, pergalinčias kariuomenes, 
kurios Jeruzolimų užpuldavo, 
kada ši užmiršdavo Dievų ir

(Tęsinys aut 5-to pusi.)
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“DRAUGO” RADIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spalio (Oct.) 13 d., 1935

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

GIMIMO PAN. ŠV. PARAPIJOS SALĖJ 
68th ir Washtenaw gatvių

tuvos jaunimo j Ameriką ir ( Tačiau kad DULR galėtą tą’ manentinės teleologijos pus- 
Anglijąl, — ir visa eilė kitų istorijos jai skirtą uždavinį '&>♦ Yra ir dar kitokių nuo- 
priemonių. tinkamai atlikti reikalinga jai I meniu ir svorių.

Iš visa to, kas čia buvo pa- nuoširdi ir uoli parama visos* 2. Kaip matome, taip ben- 
sakyta, jau savaime aiškus D lietuvių visuomenės, vyrfausy- i drai išreikštieji klausimai te 
ULR vaidmuo mūsų tautos bės ir Lietuvos išeivijos. būti palikti teologams ir
gyvenime. • _ filosofams nagrinėti. Nebūda

DULR tai gyvoji jungtis 
tarp Lietuvos ir jos išeivijos.

DULR su savo mokyklų fo- •
ndu tai toji didžioji dinamo, bendram svarbiam tikslui, 
kuri, paleisdama išeivių gyve- i Beito ir paties DULR veidas

ir leidėjai, ir visa visuomeneI”iman n.a0« tautinės ^'vy-ir dvasia> reikia manyti, vi- 
' bės srovių, galės ir turės su- sada bus absoliučiai nepartiš- 
stabdyti išeivių nutautinimo
procesą ir pakreipti jų dva- •
sines jėgas į artimesni ben-1 nul'B organizuos tautų ir 
dradarbiavimą su Lietuvos jos išeiviją tautos gyvybei u- 
knltūra. gdvti ir išlaikyti.

Prof. P. Kemėšis

Užsienin Lietuviu Švietimo Reikalai
laidos. Ypač svarbu, kad DU L 
R galėtų patiekti visoms už
sienio lietuvių mokykloms pa
geidaujamų vadovėlių reikali
ngą kiekį, dera pradžia tuo 
reikalu jau vra padaryta. Ka
dangi čia reikalinga didesnių 
kapitalą, todėl ir svarbu, kad j

(Tęsinys)

Kai kur kursus galės vesti tos 
pačios sesers, kurios šeStadie- 
mais ir šventadieniais turi 
ia.svo laiko ir gali nuvykti j 
netolimas kolonijas. Be to, ku
rsuose galės dirbti už nedide
lį atlyginimą atostogų metu
ir tie šimtai moksleivių ir stu- v. A , ., . . . T . šiuo ar tuo budu tam reikaluidentų, kurie yra susiorgani- .

. . ... pailetų.zavę į sąjungas ir kuriems as
meniškai tas lietuviškas dar- Labai įmingąs ir naudin- 
bas visais atžvilgiais būtu pa- dalykas, tai sudarymas 
trauklus ir naudingas. Tik Pro«os mūs4 užsienio studi- 
reikia, kad išeivijoj tuo rei- 3ozams i8eiti aukštąjį lituani- 
kalu būtų tam tikra organi- s^kos mokslą Vytauto Did- 
zacija ir energinga vadovybė. ži°.j° universitete. Reikėtų ski 
Tos organizacijos motto ture- stipendiją ir atleisti nuo 
tų būti: pasiekti su lietuvišku mokesči» už mokslą visus tuos 

mokslu kiekvieną augantį lie- užsienio lietuvių mokytojus ar
kandidatus į juos, kurie savo J. A. Valst

rv . . - . A. mokslą ateityje panaudos iš- Brazilija ..Išeivių švietimo reikalu dl- ..... . . Arirpntinn..... T . eivijos labui. Musų vyriausy- •dėlių uždavinių turės ir Lie- ... , , , Lragvajus. , . . bes tuo reikalu palankus nu- vQr>a,i.,tuvos visuomene bei vyriausy- ... . v. ivanana, • ■, sistatvmas jau vra žinomas,bė. Bus reikalinga lesų ir da-

mūsų tautos bės ir Lietuvos išeivijos,

Dėlto DULR ir bus viena 
tų mūsų tautos organizacijų, 
kuriai lemta vienyti visą tau-

Už sienio Lietuvių Mokyklų Lentelė
Kraštas Lietuvių Mokv- 

skaičius klinio
amžiaus ko nio- 

vaikų kyklas

Lvl-

Šanchajus
, >r . , v . ’ i įdomu tuo reikalu patyrimą Ilarbinas

rbo. Mūsų vyriausybė uzsie-1_ ,K,:_ (Pietų Afrika

750,000
35,000
32.000
10,000
15.000

400
300

150,000
7,000
6,400
2,000
3.000

ISO
60

mas nė vienu jų, nebūčiau su
tikęs ir išdrįsęs kalbėti tok
iais sunkiais ir iš esmės ka
žin ,ar išsprendžiamais pagri
ndiniais klausimais. Pagalios, 
jei tais klausimais ateitų nau- ir rimtesniuose šių dienų lei-
jų minčių galvon ir nespecia- diniuose, bet ypač gausu to-1 
listui, tai jos turėtų būti na- kių gražių ir vertingų dei-1 
grinėjamos specialistų kongre mantų mūsų Prezidento Air- j 
suose ar specialėje spaudoje, i tano Smetonos raštuose bei i 
bet ne šiame garbingame kon kalbose ir gilaus mūsų tautos 
grėsė, susirinkusiame ne ak-!psichologijos tyrinėtojo ir ži- 
ademiniais, o plataus visuo-' novo prof. St. Šalkausko vei- 
meninio veikimo sumetimais, j kaluose. Mums čia rūpi pada-

Kiek Lankan- Moky- 1 mo-
lan- eiu mo- klų kvkl.1 - -

kvklą skai- tenka vo paaiškinta, kad ir mano |mu *a>P ir apžvalga, santrau- 
čius vidut.

vaik.
49 220

Kongreso organizuotojų bu tautos paskirties klausi-

% %

10,000
308
2tX)

65

7%
4,3%

3%
3%

tema turi būti gvildenama ne ka» susidaryti maža mintijimo 
filosofiškai - akademine, bet,sckema-
visuomeniškai - veiksmine pra , 3. Mūsų palyginta tauta su

ekti visų savo pajėgų i&- 
vystimo, pilnutinės as
menybės išugdymo ir ap
reiškimo ir

3. Pats savo žmoniškai eg
zistencijai beveik riša 
gaudamas iš kitų žmon
ių, iš visos žmonijos, 
žmogus privalo savo gy
venimu atitarnauti žmo
nijai tonais išgalėmis ir 
formomis, kurios jam 
skirtos.

Mums rodosi toki pat negi-
sme, ir kad daugiau turėtų paskiru indvidu - žmogumi, nčijami dėsniai yra taikytini 

i būti paliesti susiję su pagrin Pamėginsime tęsti tą analo- ir tautai, kaip dideliam žmo-
j dine tema tautinio veikimo už ; giją ir toliau tautos paskir- 

_  (daviniai. Kaip bent kiek dir- ties klausimui nušviesti.
(Tęsinvp 4 pusi).

. , . , , , . v jau turime su dviem šv. Ka . ....
mo lietuvių mokvkloms (vpac . . ....... Australija .. —
Pieta Amerikon taio net ir z,miero seRerimls 18 Clucagos, ......... 40.000

- 7 • • kari°s 1933—34 ir 1934-35 | Anglija ....
šie įe i jau ir jggj0 nlQSlj unjver8Re(o Prancūzija

l,g».ol surasdavo. Ta. buvo manitariniame fakultete lietu. : Rytprūsiai
graži pradžia. Reikėtų suras- . , • r* *- , ILenkija----° r * vių kalbos ir literatūros mok- clinrn;jn
ti ar sudaryti gausesnius tų • • • Sv1?..lja----... y • z? , a slus» lslaike egzaminus ir grj- Estija.........lesų šaltinius. Gal būt verta . r. • T.ntvlTn. , ,. , , i zta kaip pilnateises lituanis- Latvija ----Įkurti ISeivų mokyklų fondų. Ukog * . . lietuvaM$i Kifc kraitnose
Gal vyriausybė ir savivaldy- , , ™ . i Ok. Lietuvoj 1,000,000
bės numatytų kokias pasto
vias įplaukas, kurios būtų tam 
fondui skiriamos. Fondo rei
kalus tvarkytų DULR, kuri ir 
gryną pelną iš savo daromų 
loterijų į tą patį fondą galė
tų skirti. DULR lėšų gausu
mas — tai būtinoji jos darbų 
platumo ir našumo sąlyga.
Vietomis reikės padėti mokyk
lai namus pasistatyti ir algas 
mokytojams mokėti. Veik vi-

400 80 — — — — i
200 40 — — — — j

40.000 8,000 360 41z2% 12 30
7,400 3,480 — — — —

200 40 — — — —
100,000 20,000 — — — _

2,000 400 — — —
100 20 — — — —
100 20 — — — —

30,000 6,000 900 16% .18 54
400 80 — — — __

m., ilgokai kovojęs kitų tau
tybių tarpe dėl mūsų tautos

rezervais, siūlymą ir pasida
lyti su Tamstomis mano tru
mpomis ir netiksliomis min-

akademijas Cbicago, UI. ir į L Resp 1933.4 2,500,000
Newtown, Pa. Kadangi jos 
tuos dalykus dėstyti turės jau 
mokslinį cenzą, tai, einant A- 
merikos mokyklų įstatymais, 
už lietuvių kalbos mokslą me
rgaitėms bus užskaitoma tam 
tikri kreditai, kaip ir už ki
tus mokslus. Tai dar labiau 
paragins Amerikos lietuvaites- 
(ius) tuos dalykus mokintis.

Tasai pirmasai bandymas
. soms mokykloms reikės bent | semtis išeivių jaunajai kartai

200.000 5,000 21/>% 100
500,000 301,398 60%*) 2,836

tos paskirtį ir plaukiančius iŠ166
Iš viso.. 4,521,500 904,300 318,311 30,5% 3/)23 jog! mums, lietuviams, uždavi

nius ir privalomus veiksmus.
*) Musų sąlygų tikrovėje tasai % siekia bent 95%.

Prof. Z. Žemaitis

Lietuvių Tautos Paskirtis

kai kurių vadovėlių parūpin
ti. Būtų taip pat labai tikslu 
ir naudinga dar ir premijas — 
ar tai knygomis, ar pinigais, 
ar kitokiomis dovanomis — 
skirti tiems moksleiviams, ku
rie pasižymės geresniu lietu
vių kalbos mokėjimu.

Išeivių mokyklų fondas tu
rėtų rinkti ne tik pinigus, bet 
ir knygas, laikraščius ir žur
nalus. Reikia, atsiminti, kad 
ir mokyklos darbas yra ne
pilnas, jeigu prie jos nėra į- 
knrta biblioteka su skaityk
la. Yra tikrų žinių, kad visos 

sų išeivių mokyklos kaip

Lietuvoje lietuviško mokslo 
ir lietuviškos dvasios reikia 
laikyti visiškai nusisekusiu. 
Tos dvi lietuvaitės gimė ir 
augo Amerikoje. Lietuvą iš
vydo pirmąsyk tik 1933 m. 
Jautėsi labai laimingos, kad 
viršininkė jas parinko šiam

Paskaita 1-jam Pasaulio Lie
tuvių Kongresui, įvykstančiam 

m. rugpiūčio mėn. 11—17 
d. Kaune, Valstybės Teatre. 

1. Kas yra tauta?

Tuo klausimu moksle gali
me aptikti įvairių apibrėžimų 
— definicijų. Paprastai supra
ntama, kad tauta yra žmoni
jos dalis, kurion suburia žmo
nes jų bendra kilmė, kalba.

v, praeitis, papročiai, teritorija.
garbingam uždaviniui. Litua- m -• . , • ....................... . . Tačiau tokia definicija nėramstikos mokslą ėmėsi visu .. . i tiksli, nes yra tautų (pav.

, _ . , . žydai), neturinčių bendros te-
sdavo. Pagarsėjo ka.po no- (ritorijw, vra žmonjlJi 
bausios paaka.1, lankytojos k|auaančių tam tikrai ,autai 
mūsų nn.vers.tetc. Pavyzdm- bet nckalbani..iy jogio8 ka|ha. 
gai .sla.kė egzaminus. Pažy. kaip anĮai yra nf,raaž# ajri 
mėj.mus gavusios, pilnos en- kalban{iy ang|iškai; laip pat
tuzijazmo ir gražiausių suma- yra, ypač Vilniaus Krašte,

ir pasigenda savo mokyk- nym1^ ^čių grįžo į .Ame j (jaUg žmonių, kurie nuošird-
knygynėliams iš Lietuvos 

knygų ir periodinės spaudos. 
Kada prie visų mokyklų bus 
gana gausios bibliotekos, kur 
bus gaunama pasiskaityti ge
riausių lietuvių literatūros kū
rinių ir lietuviškos periodi
kos, tik tada ir bus tos moky
klos lietuviškos kultūros cen
trais

Būtų gera išleidus įstatymui, 
kad visi knygų, žurnalų ir lai
kraščių leidėjai turėtų bent t

rik, gaivinti ir mokinti nebe žiai jauaasi |ietnviai8j kad
vaikus, bet j<Į mokytojus ir ir neka|ba ,ietnviskai.
auklėtojus. Tos seselės dar ne- _ . . , , ., .. . ... , , Bet mums ir nelabai svar-buvo tiek laimingos, kad gau- , a . ,bu tautos sąvokos greitas api 

brėžimas. Spredžiamos reik-ti Lietuvoje nors kokių leng 
vatų. Neturėjo jos stipendijų, 
turėjo užsimokėti ir mokestį 
už mokslą. Kitos ir kiti, ku
rie tuo pačiu reikalu į Lietu
vą vyks, gal jau bus laimin
gesni, nes, tnr būt, DULR iš
rūpins jiems stipendijas.

Kultūriniam bendradarbia-
2 nuoš. savo leidinių egzemp- Į vimui tarp Lietuvos ir jos iš-
liorių skirti už dyką Draugi
jai Užsienio Lietuviams Rem
ti, kuri pasirūpintų tuos lei-

eivių išplėsti daug dar padės: 
pasikeitimas išeivijos ir Lie
tuvos aukštųjų mokyklų pra

dinius tuojau išsiuntinėti už- fesoriais ir studentais; anglų
sienio lietuvių mokykloms. Be 
to, būtų gera, kad visi leidė-

gal ir ispanų bei portugalų 
kalbų mokslo progresas Lletu-

jai gera valia sutiktų perleis-į voje; plėtimas jau gražiai pra 
ti už savikainą DULR tokį sa- ' dėto ir gana uoliai varomo su
vo leidinių egzempliorių skai
čių, koksai jai būtų reikalin
gas, gal tik apribojant maxi- 
mumą, pav. iki 10 nnoš. viso®

sirašinėjimo tarp išeivių ir 
Lietuvos jaunimo; ekskursijos 
Amerikos bei Anglijos lietu
vių jaunimo į Lietuvą ir Lie-

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
kurie mialkaiinln Ulini or 

amnlrme nnelnn nnn to kad linai m 
nėtlnal neHMvoln Ir todAl praplatinę

Kokia bendra ir galutinė 
žmogaus paskirtis, — apie 
tai teologai ir filosofai gin
čijasi, tomų tomus prirašė, to
liftu rnšo ir tip mfiRn nniptrn kurion ,i»krrf>la Inu l»»nnau rašo, ir ne musų pajego- „,RuP„,na n
ms tas ginčas išspręsti. Mes '
čia apsistosime ties elemen-
tarinėmis žmogaus paskirties •£’ £
formomis, kurios galėtų būti
išreikštos šiais, mūsų many- " Hkro ^rnA-TnNK
mu, neginčytinais dėsniais; V’"°"A at"flkOTT’,nr"’*

1 fiWO ymnfPfllK nirninii o- Nuo nMIrl^tAIlnio Imkit—~Ti(TA-ROT^ i. uyvo žmogaus pirmoji e- _ T,,vidurį,, jsc ir
Nė kiek nedrįstu manyti, 

kad šią plačią ir svarbią te
mą iš samiai nušviesiu trum
pame referate, arba kad daug 
naujų idėjų iškelsiu. Tautos

--------- paskirties ir uždavinių klau-
fams, dalinai sociologams pro aunu daug gražių minčių pa- 
blemos. Jos sudaro svarbų fi- reikšta musų atgimimo prn- 
losofijos skyrių, vad. teologi- našu, apaštalų ir dainių raš- 
ja, nagrinėjantį tikslus viso tuose; apsčiai jų aptinkame! 
to, kas egzistuoja, prileid-
žiant, kad savo tikslą turi ne 
tik sąmoningi mūsų veiksmai, 
bet ir tie visuomeninio gyve
nimo ir net bendrai gamtos 
reiškiniai, kurie nuo žmogaus* 
sąmoningo veikimo ir visai 
nepriklauso. Atsakymų vieni 
ieško viršgamtinėse, metafit- 
inėse ir transcendentinėse prie 
žastyse: dievybėje, astraktin- 
ėse sąvokose etc., vadinasi, 
jie krypsta metafizinės ir 
transcendentinės teleologijos 
pusėn. Kiti mokslininkai kiek 
vieno fenomeno — reiškinio 
tikslų ieško pačiuose nagrin
ėjamuose objektuose ir tuo- 
mi linksta vadinamosios im-

CMRNUOTI
LKTU\ll/fl

b/lltlUS
ik eifccruM

lementarinė paskirtis y- K0'’ 
ra — palaikyti savo gy
vybę ir niekas, net ir jis 
pats, neturi teisės ją nai
kinti, jei tik ji neįgyja Į 
nesveikų formų, kurios | 
stato kitų gyvybes pa- 
vojun;

2. Kiekvienam žmogui pri
klauso jgimtinė teisė si-

I RHEUMATISM
Pala—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Toni ------
Thtnk of it—how this ol<J srorld 

does malte progresą—now comes s 
prescrlptlon whlch is known to phar- 
njactats ss AUenru and wlthtn 41 
boars after you start to take this
ssrlft kctlng formule, paln, agony and 
Inflammatlon caueed by exceas urio 
acld has started to depart

Aiienru does Just whnt this notlcs 
says lt wlll do—lt la guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstorea everyvrhere for 81 
centą and if lt doesn’t brlng the Joy- 
ous results you ezpect—your monsy 
irhole haartedly returned.

Paraše
P. JURGELA

TURINV8; Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
mlSko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir GlrBno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai 
Poeilja apie T.TTITANTKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėsn komitetai

S84 pusi. su 86 paveikslais 
tvirti vlrftelial. KAINA I1.R0. siu
nčiant paStu $1.6R

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. 11.1,

Stop 
Itching 
Skin

V

Žemo greitai atleidžia Nležlančlaa 
Kashes Ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eczema. Spuogų Ir 
panažus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tus, Ir visi gyr6 Ja kaipo Svaria, 
saugia, atsakančia gyduolę pa
lengvinimui odos nležSjlmams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 86c. 60c. |1. 
Visose vaistinėse.žemo
F OH S r ir i i ;■/ ii ■ T .\ , '

EMIL DENEM ARK, INC.
šmės čia mums turi tai, kad 
tauta yra gyvos organizmas. Ji 
yra didesnio sutelktinio or- 
gaizmo — žmonijos — narys 
ir, savo ruožtu mažesnių or- 1 
ganizmų, seimų ir paskirų in
dividų visuma. Ji nuolat reiš
kiasi mažesniais ir kartais 
dideliais veiksmais, vadinasi, 
gyvena, dažnai matome — au
ga, bręsta; kartais suserga, 
tai vėl sveiksta ir 1.1, pana- !I
šiai, kaip kad esti su paskiru • 
žmogumi. i

Kokia yra kiekvienos tau- ' 
tos paskirtis?

Tai yra vienas bendrų klau 
simų: kam gyvena žmogus, 
žmonijos, koks to tikslas etc. 
Tai yra didelės, nuo amžių 
rūpimos teologams, filoso- >

AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

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

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100

**■ x»* <t .. »<
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LIET. TAUTOS PASKIRTIS mių kalboje skolintiniai lietu-
_______ , viškieji žodžiai, reiškiu, pusi-

(Tętinys ant 3 pusi.) skolintus daiktus.
nių kolektyvui, gyvam šutei- Lietuvių tauta visų laikų ro 
ktiniam vienetui. Jei tauta l'i- dė nepaprastų atsparumų sve 
ziškai ir dvasiškai gyva, au- tintųjų pastangoms nudylinti 
gu, — niekas, net ji pati, ne--jus skirtingas savybes. Savo 
turi teisės nutraukti U) gyvy- individybę instinktyviai giu- 
bės gijų. Tauta gaii atsidurti darni lietuviai nesigailėjo ir 
sunkiose sųlygose, vargų var- gyvybės. Tai rodo jų atkak- 
gti, susirgti, — tuomet reikia liūs kovos su žiausiais prieš- 
jų gelbėti, padėti jai ir pa- iais, ryžusiais primesti mūsų 
ėiai gydytis, liet niekas net u- protėviams svetimų tikybų, ka 
ri teisės jos gyvyliės pakirsti lbų, papročius, visuomeninę 
ar ginčyti jos teisę gyventi, santvarkų. Ilgų amžių eigoje, 
Jos elementarinė teisė ir pa- (istorinių audrų verpetuose lic 
skirtis yra ugdyti savo pajė- tuviai išsaugojo ir atsinešė j 
gas, tuo bildu siekiant pilnu- šiuos laikus savo nuostabių

r 'LL FOR MR BINGO"

•■te ,

■<ouXl nv fgACtodcss, rw P6W, Bot i Kouf
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Laimėjo karaliaus taurę. Anglijoj ite seniai buvo surengtos greitųjų lėktuvų 
lenktynės. Šis naujos konstrukcijos lėktuvas laimėjo lenktynes ir karaliaus dovanų.

(Aeme Photo)

kia, svetimai! tautinėn įtakon.
Čia lietuvių tauta, likusi vien jsųmonę, lietuvių tauta ėmė e- 

tinio gyveninio ir duoti žino- kalbų, kuriųja susidomėjo mo-!tįk liaudimi, parodė savo ga- nergingiau vykdyti ir antrų
nijai tai, ką ji gali. Tai yra kslo pasaulis. Ar daug rasi- 
jos {gimtinė paskirtis. Į nie kalbų, kurios nesukelda

mas svetimšaliuose materiali-

jumų ir susipratimų tokiam savo {gimtinės paskirties už- 
iaipsnį, kaip gal nė viena kitu j davinį — Siekti pilnutinio gy- 
tauta pasauly. Jos sunkiui pa , veninio ir pasiryžo susidaryti4 Ar lietuvių tauta vra gv-. pasauiy. uos sūnumi pu , veninio ir pasiryžo susiuaryti

vas organizmas, turįs savybių, ‘ ,‘ių?n?eresų’ vel’stŲ t.U°8 .SV?' Kliudytoji šviesuomenė ėmė e- 'tinkamas sųlygas jam kurti — 
ryškiai jį skiriančių nuo* kitų1 t““5aliu8 studi«iu<)ti jas ivai‘ nergingai reikšti tautos valią ' atstatyti savo nepriklausomą

5. Sutvirtinusi savo tautinę ta jos ištrokštoji nepriklau
somybė, nepajėgsianti jų iš
saugoti ir savų valstybę su
kurti: esu jai trūksta šviesuo
menės bendrai ir visokių spe
cialistų įvairioms valstybinio 
gyvenimo sritims rūpinti, etc.

tos kategorijos sutelktinių vi
enetų, organizmų* Ar ji vyk
dė ir vykdo savo elementari
nę įgimtinę paskirti — kovo
ti dėl savo gyvybės ir siekti 
pilnutinio gyvenimo? Ar gali 
ji kų duoti žmonijai ?

rių žemes paviršiaus kraštų j jr ginti jos teises, 
universitetuose? — Mūsų kai-' 
ba ir be tokių materialinių su 
metimų plačiai jiasauly studi
juojama aukštose mokyklose.

Ne tuščiai ištarti čia žod
žiai: “kaip gal nė viena kita 
tauta pasauly’’. Iš tiesų, pa
žvelkime aplink save: ar ra- 

Bet lietinių tauta kaitų su J sjine kur ^okį kraštų, kur ta-
tuo neia užsispyrėlė, sustin- msį inertinga valstiečių liau- 

Bent kiek žvilgterėję mūsų gusi savo pirmykščioje kultu- dįs būtų išugdžiusi tiek auk. 
tautos praeitin, turėsime į tu--roję, kaip kad ir dabar atsi- -tų inteligentų, kaip lietuviai 1 
os klausimus griežtai atsakę-; tinka su primityvėmis tauto- j Tebflnįe čia man cista panau- 
ti taip! imis. Priešingai, ji mokėjo tai-)d(dį mano asmeniško patyri-

Dar priešistorinėje gadynė
je toje Europos daly, kame 1 
vėliau vystėsi lietuvių tautės

kytis kintamoms gyvenimo sų-
lygoms, arba, teisingiau, sų- i 
lygas panaudoti savo tikslą

, ... ims. l’av., ji prieš penkius sugyvenimas, gyventa giminingų! ». 1 1 .
- • - ' puse šimtus metu priėmė knk-munis žmonių, musų prosen-11 1

uoliu, turėjusių savų, kad ir tik>b«’ dau« k«
prinatyvių kultūrų. Prieš pu-1 savall’ >’Je rel5kS ,r tuos *,a
santrų tūkstantį metų mūsų 
protėviai pradėjo žengti žmo
nijos istorijon ir ne kaip ku

pročius atsinešė net dabartim 
Realiam gyvenime lietuviai 
mokėjo panaudoti ir pasisa

mo davinius iš studentavimo 
laikų. Nelegalusis Odesos lie- 

| tuvių studentų ratelis 1903-03 
metais palaikė artimų pažintį 
su tai pat nelegalia lenkų stu
dentų draugija, tiek pat ko
vojusių prieš bendrų cariško- 

■ i sios Rusijos priespaudų. Pa

Ir kas gi pasirodė? Mes ne 
valstybę. To tauta ėmė siekti |įk vienam momentui mokė- 
gaivališkai nuo pirmųjų savo jonie paskelbti savo neprikla

usomybę, bet mokėjome jų iš
saugoti ir ginti. O kai dėl su
sitvarkymo, tai tų atlikome ne 
palyginti geriau, negu dauge
lis tų, kas dėl mūsų abejojo. 
Visose tautos ir valstybės gy
venimo srityse padaryta ne
paprasta pažanga, — nesigir- 
dami galime pasidžiaugti — 
didesnė, negu mūsų kaimynų. 
Tų kiekvienas lengvai gali pa 
tikrinti, pavartęs mūsų gyve
nimo statistinius davinius ir 
palyginęs jų kitimo greitumų 
su kitų kraštų kitimais ir at
sižvelgęs į tuos galimumus,

viešo pasirodymo žingsnių. 
Prisiminkime čia 1903 metų 
Vilniaus Didįjį Seimų ir jo su 
keitusias visuomeninio sųjud- 
žio bangas, galingais ratais 
perbėgusias Lietuvų. Tiesa, 
jos buvo žiauriai nuslopintos; 
jas sukėlę veikėjai vieni gavo 
net gyvybę padėti, kiti — ka
lėjimuose kentėti dėl savo kil
nių žygių, dar kiti — gelbėti 
gyvybę svetiniuose kraštuose.

Tačiau tautos instinktas ne 
buvo nuslopintas, jis vertė ta
utų kaupti pajėgas, kad 1110-
nientui atėjus jos dar stipriau
pasireikštų. Ir štai, didžiajam j kurios mūsų kraštas yra pa

žinau beveik visus lenkus, dr-. barui dar siaučiant, jis vėl ga-j veldėjęs iš Rusijos laikų. Juk 
augijos narius, kurių anuo nie I lm&ai prabilo, sukėlė didin- mes iš anų tamsių laikų ne-

ki laukiniai žmogėdi os, o kaip vinti visokius išradimus> »a;tu buvo rodos apie 65 žino-' Ma,n žygiui — vėl sukurti pra j gavome savo mokyklų, neat-
savaip kultūringų žmonių pa
dermė, gynusi savo kraštų 
nuo atėjūnų engėjų, bet ne
vengusi bendrauti su 'taiflil- 
gais svetimais pirkliais. Tai 
liudija gausiai randami, užsi
likę nuo anų laikų, palaikai:

vaip juos taikydami savo rei
kalams.

Mūsų politinė istorija mo
ko, kad lietuvių tauta gražiai 
mokėjo panaudoti susidaran
čias apystovas ne tik sau ap
ginti, bet ir galingai, gražiai

pinigai, dabos ir namų apy-1 surėdytai, aniems laikams vi- rpe tik vienas buvo kilęs iš

nes. Alan specialiai patyrinė- į rasf4 valstybę, neskaitlin- 
jus pasirodė, kad jų tarpe bu- bet vieningų tautų, — ir 
vo tik du valstiečiai, turtinge-! ji laimėjo. Nebodama iš visur 
sniųjų tėVų vaikai; visi kiti j<1 supusių priešų, dėjusių pa
buvo bajoraičiai arba miestie
čiai. Mūsų lietuvių ratelį su
darė viso 6 studeneai ir jų ta-

vokos daiktui ir kt., gautieji ' sai moderniškai valstybei su
maniais iš graikų, romėnų ir kurti. Vėliau, nepriklausomy- 
net foinikėnų. bę praradusi ir sunkiausiems

Raštiškieji istoriniai doku- laikams užėjus, tauta ir nu- 
mentai aprašo lietuvius, jau pančių jų šėlstančių svetimų 
žiloje senovėje turėjusius sa- gaivalų jūroje išsaugojo savo 
vo skirtingų kalbų, tikybų, pa 1 individybę. Bet ir tokiose tra- 
pročius, — bendrai, turėjus-1 giškose apystovose ji nesiten- 
ius savitų, gana aukštų ani- kino pasyvių saugojimu. Is- 
ems laikams kultūrų. Apie jos torinių įvykių pritrenkta ir 
aukštį liudija bešališkas Pa- ištisus amžius nežmoniškai siė

smulkių bajorėlių ir tas, ro
dos, neišvengęs visų mūsų iš
eitojo piemenėlių stažo. Be in 
teligentų, ėjusių aukštųjį mok
slų, lietuvių liaudis buvo jau 
išauginusi daug ir visokių ki
tų inteligentų, pirmoje eilėje 
ir daugiausia kunigų, kurių 
žymus nuošimtis užėmė vyr
aujančias dvasininkų tarpe in 
telektualines pozicijas (pa v.

o ea.t*>*Mvss « *. jMt-roe, eor (vt aujm& 
0CCO SO&PICIOOS

Tkat tors oe folks Cho sam Tne-vez prajoki X.

grobę mūsų sostinę Vilnių, čia parodė nepaprastų gaju-

sinešėme kapitalų; kraštas a- 
titeko mums nualintas, karo 
nuniokiotas ir dviejų svetimų

privertė mus kurtis naujoje 
vietoje, dėti šimtus milijonų 
ir taip trūkstamų kapitalų — 
iš esmės neproduktingon, bet 
neisšvengiamon laikinosios so
stinės statybom Žemės ūkis pa 
veldėtas labai primityvus, o 
tauta ir sunkiomis apystovo- 
mis staigiai jį pakėlė ir pada
rė tiek lankstų, kad jis sėkmi
ngai ima taikytis pasaulinės 
rinkos konjunktūroms. Tuo

mų, ryžtingumų gyventi, aug
ti, tobulėti ir susidarė būtin
iausias sųlygas pilnutiniam 
gyvenimui kurtis.

t (Bus daugiau)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 74(9

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS 1» CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

pačiu laiku įvykdyta amžiais 1-- RES._2136 W. 24th ST. 
brendusi milžiniška žemės re- I

žlugusių valiutų materialiai iš 
stangas ardyti darbų ir oro čiulptas, daug darbingi] žtno- 
ir iš vidaus, lietuvių tauta lai- nių žuvo. Priešai visaip trūk
inėjo, ir čia parodydama ne- dė mums tvarkytis arba, pa- (krašto ūkį. žodžiu, Lietuva ir 
paprastų gajumų ir ištvermę

Kai kas galėjo paabejoti, o AwncRiKQR LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI*, 
mūsų nedraugai visų laikų 
skelbė pasauliui, kad lietuvių 
tauta, jei jai ir būtų pripažin-

AKIŲ GYDYTOJAI:

baltijo tautų tyrinėtojas, ne- giama, lietuvių tauta vis dėl- dvasinės akademijos profesū- DR. VAITUSH, 0PT 
senai miręs suomių profeso- to ėmė atsigauti. Praėjusio 
liūs Aug. Niemi. IŠ savo gi- šimtmečio antroje pusėje ji ė- 
lių mokslinių tyrimų jis darė mė gaivališkai reikšti savo gy 
išvadų, suomiai, iki maždaug 1 vybę. Ji iŠ šiaudinių pastogių
6—7 šimtmečio po Kr. betar-1 išugdė savų inteligentijų, ne-Į buvo vis dėlto dešimteriopai 
piai kaimynavę jų teritorijos , bodama siautusius politinės ir [geresnėse sųlygose jos tauti- 
pietuose su lietuviais, pusi- dvasinės reakcijos, kai rusų
skolino tuomet iš jų kai ka-'valdžia trukdė sodiečiams ei- 
rias dainas, išlikusias pus ju- ti mokslus, o mūsų nutautusi 
os iki šiol, pasisavino audimo bajorija ir dvasiškija šnaira- 
ir pynimo raštų, žemės ųkio vo į “chamus’’, drįsusius mo-

ros be ne daugumų sudarė 
lietuviai). Tuo pačiu metu 
lenkų liaudis, kad ir taip pat

nei sųmonei ir kultūrai augti 
jai nebuvo rusų išplėštas sva
riausias kultūrai skleisti or
ganas — gimtoji kalba ir spa- 
udintas žodis (o tai buvo lie-

ir namų apyvokos daiktų — kytis, jei tik jie nebuvo išan- tuviams uždrausta); ji nebu-
ir tų ryškiai liudija išlikę šuo ksto patekę jų globon ir, reiš-

Jau Galima įsigyti Nauja

Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnsl., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų Eubendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 63c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

vo nustojusi savų mokyklų, sa 
vo tautiškai susipratusios ir 
<1 rauge kovojusios su politine 
priespauda vadovybės — svi- 
etiškių inteligentų, kunigų, ba
jorų... Ir vis dėlto mūsų liau
dis nepalyginti daugiau paro
dė tautinio ir kultūrinio su 
sipratimo ir proporcingai im
ant — dešimteriopai daugiau 
išugdė savo šviesuomenės.

Vadinasi, savo pirmiausios 
įginitinės paskirties Ivalsu ei
dama — gyvybę saugodama 
— lietuvią tauta ir juodžiau
sios priespaudos laikais pa
rodė nuostabą gajumą, tvir
tybę ir jėgą.

eati

LIETUVIS
OPTOMETR1CALLY AKlii 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimų, kuris 

priežastimi galvos skaudėjimo.

mo. skąudamų aklų kaj-Atj, atitaiso 
trumparegystę ir totlregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausios klai
das. Speciulė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taiSMiiaa. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
N ėdė llo j nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulev&rd 7589 *

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomia nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phaai CANftl 0523

Tel. CANal 9491

forma, laikinai sukrėtusi visa oneo: TeL UAKayette 4017 
Res.: Tel. HEMloek 4214

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Oflao valandos: 1-4 tr 4-4 vai. vak. 

Rezidencijos Oflaas: 2(54 W. 49th St
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomla Ir Nedėliomia pa<al sutarti

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavltt 8t

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal *2(7
Rea PROspect 44(9

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1221 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 4400 8o. Artasis n Ava 

Valandas: 11 ryto Iki 2 popiet
1 Iki 1 v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt SL)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso tolsf. BOUlevard 7820 
, Natnų tel. PROspect 1920

Ofiso Tel.: PROspect 0874
Rez. Tel.; HEMIock <141

Rezld.: 2(15 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 Iki 2:80

Tel. CANal (122

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

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki t vakare
Seredoj pagal šutant

Tel. Ofiso BOUlevard 6912—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:80-8:80*

756 WEST 35th STREET

Uita L DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE |
Tel. VTRflnla 09|8

Oflao vaL: 2—4 ir (—2 p. m.
Nedėllomls pagal sutarti

I V A I I Ū S D A K T A B A I :

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFI9A8

4729. So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo K *kl 12 vai. ryto, nuo t Iki 4 
tf'. po pistų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vaktro. NsdOUMkto šuo K iki lT

.v-srsysym.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 9994
Ręst TeL PLAaa 2499

▼tlaiUee:
Kuo 19-11 e. ryto! 8-1 Ir T-( e, V.
■■IIUitoE M U Ud U teaa

DR. P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT., CICERO, ILU 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Re*. Tel. GROvehill 0817

<924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8428 W. MARQUETTB ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 8-4 ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėliomia ausltarua I

Dlanomla Tel. LAFayette (792 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street'
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tek LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Ctoirgaa 

2519 Weat 43rd Street 

mm JįSi lt iR .
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J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LKTUVIŲ 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo i Lapkr. 3 d. — šv. Antano 
purap., Kewanee, III.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano
parap.

Spalių 13 d. ŠS. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus Lapkr. 11 d. Sioux City, 
parap. Iowa.

Spalių 20 d. — šv. Pranciš- Lapkr. 13 d. Kansas City, 
kaus parap., Indiana Harbor, Mo.
lnd. Informacijų reikale kreip-

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

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

parap., Omaha, Neb.

D0WN,D0WN DCTT FAU-S,
POLLED E»y A MIGHTY, 

UNSEEN FORCE.

DOT AND DASH ARE HELD 
HELPLESS BV A STRANGE 
FORCE/ HOW CAN 
THEY ESCAPE

By Dean Carr

Loveika ir Loza
(PASAKA)

Seniai, seniai gyveno bevai
kis žmogus, vardu Loveika. 
Vienų dienų jis išvažiavo | mi
škų malkų. Grįždamas namo 
miške pametė kelių. Pamatęs 
prisiartinantį nematytų žmo
gų. Paklausė ar jis nežinąs 
kelio f

— Atiduok man ko namie 
nepalikai, aš parodysiu kaip 
narvažiuoti namo.

nuskintas ir kraujo lašas at-1 ka obuolių, obelė pakildavo Kaip tik senukas pasakė nuo- tybgs ir Lt.
rodė lyg kad būtų dabar už
lašintas.

Atgavęs raštų, jaunikaitis 
pareikalavo, kad jam parody
tų Lozos lovų. Jis vėl turėjo 
velnių krapyti ir mušti.

Pamatęs Lozos lovų pridė-

Vienturtis jo sūnus paūgėjęs 
ėjo į mokyklų. Tapęs dijako- 
nu, kartų turėjo sakyti pa- 
,noksi,. Sakant pamoksi, jo tlĮ ylUj .datų, durtuvų," ba»
stula nuo polio, slinko ir olin- ,.
ko. Kitų kartų sakant pamok zai, kuomet, po mirties, jis
slų prilėkė bažnyčia juodvar-, .... W1 .* 1 - J ateisiųs į pragarų. Velnias pa-
nių; palubiais lekiodami kran
kė: “atiduokite mums mūsų 
žmogų.”

Perdėtiniai suprato, kad jis

saki?:
— Mes jį badysime, kaip 

tik išmanysime.
Loveika pažadėjo atiduoti, j vra velniui užrašytas; jam pa- .. pragaro stovėjo
- Dabar, nuskink medžio tarė eiti i proga,-, ir .Priimti ?.,de'?8 phonU8’ pn'. Jo rete- 

lap, savo dešinės rankos uiaAavo rašt,. 2,u buv». Pnratas Hnmpornu
žiuk, pirštuku prapjauk kir-1 Išeidamas Loveikiukas pa- ^*5 v's, met, su pielyėia 
vio kampu ir savo kraujo už- siėmė su savim švęsto van-l 1 b re ežį, uris jau te 
lašink ant to lapo. Tai bus'dens ir kopk,. Per kiaur,! ,eka plauko storumo Bet 
mūs, raštas, kontraktas. Jr/dien, ėjo, ėjo per kalnus, nu- ka,P ,lk. VeW* ry.‘» kun,gas 
parodęs Loveikai kelių, pats skus. Atėjo vakaras, sutemo,
sau nuėjo. nieko nebemato; jaučiasi pa-

Grįžęs namo Loveika rado vargęs, išalkęs.
ko dar nesitikėjo: rado girnų- Toli, toli miške pa,liatė 1Ua-

aukščiau, kad negalėtų pasie-! dėmę, nuo obelės nukrito vie- 
kti. Sugrįžęs tų pasakė kuni-“nas lapas; po nuodėmės, po 
gui. Pats kunigas nuėjo pa- lapų; lapams nukritus, pradė- 
žiūrėti tos obelės. Priėjęs pa-j jo kristi obuoliai. Bet du o- 
matė senų, senų žmogų keliais j buoliai liko, nekrinta ir vis- 
ateinantį į kalnų; atėjęs pas 1 kas. Kunigas klausia ar nepa-
tų obuolį senukas su savo bu-įdarei to, ar nepadarei to.. Na, kai> nesulaukę 16 m. amžiaus, 
ma laistė vandenį. Išvydęs į paskui paklausė ar neužmušei 
kunigų, senukas prašė, kad ’ savo tėvo ir motinos. Senukas 
jis išklausytų jo išpažintį. | atsakė užmušęs. Kaip tik tų tymas. Sugauti vaikai gatvė-
__________________ ____  pasakė abu obuoliai pupt pupt je, jei jie nebus drauge su

ir nukrito. Tuoj kunigas ir tėvais, bus sulaikomi ir tėvai 
senukas pakilo į dangų. Ir aš turės už tai atsakyti, 
ten buvau ir mačiau.

Po devynių Melrose Parke 
bus ramu. Praeitų penktadienį 
8:43 vai. vakare Melrose Par
ke pirmų sykį sušvilpė gais
rininkų sirena, kad visi vai-

nuo gatvių eitų namo. Tai nau 
jas Melrose Parko bordo įsta-

vai., ryto gatvėse, ant tvorų 
karstydamies kačių koncertus 
kelia.

Turės užmokėti $25,000 už 
sužeidimų. Du Page kauntės 
apygardos teismas išnešė spre 
ndimų, kad Hartleigh Transit 
Co. iš Sioux City, Ia., run 
užmokėti ponui ir {Miniai Ba- 
rton S. Snow, iš Wheaton, 111. 
$25,000 už sužeidimą. Sako
mos kompanijos trokas vasa

Atsiuntė Bėglias.

rio 14 d., š. m., įvažiavo į 
Bet Chicagoje... Kai kada'Snovv automobilių ir abu su- 

pasigėrę vaikėzai 3, ar net 6 žeidė.

2Ny - ŽIHElfS VENEIIAN MMIENT CO.. INC.

sį sūnų. Apie įvykį miške sa
vo žmonai nesakė, nerymastis 
jį krimto, kankino dėl pasira
šytojo iniAke rašto.

DIEVAS IR DEPRESIJA

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
garbindavo stabus, buvo sių
stos Dievo bausmės ant savo 
maištingų vaikelių.

Galima kartais užmiršti ge
rų mylintį Tėvų, bet negalima 
buvo užmiršti Tėvo rūstybė 
ir rykštė, kuri dabar žmoniją 
slėgė.

Dieviškoji ironija
Dievas nubaudė žmogų už 

jo niekšiškų savo Sutvėrėjo 
paniekinimų. Dievas davė, kad 
žmonės liko nubausti tų pa
čių dalykų, kuriais pasitikėjo.

Joks vandens nuslūgimas 
miestų neišvalė. Bet, Sėrų nia- 
rketo nupuolimas taip gražiai

žų žiburį. Eis jis ten gauti 
nakvynę. Atėjęs pas namelį 
prieangyje sutiko senų mote
riškę. Pradėjo prašytis nakvy
nės. Moteriškė nieku būdu ne
norėjo jo priimti. Teisinosi, 
jos vyras esųs žmogžudys; jai 
esą gaila, kad neužmuštų jau
no vaikino. Vienok vaikinų 
priėmė nakvynei ir pavožė po 
kubilu.

užgieda' Aleliuja, Retežis vėl 
palieka storas, kaip buvęs.

Grįždamas jaunikaitis užė
jo pas Lozų papasakoti, kas 
jo po mirties laukia. Išklau
sęs, kas dėsis su juomi, Loza 
prašė jaunikaičio, kad užduo
tų jam atgailų, kuria jis galė
tų pasiluosuoti nuo pragaro.

Triobos kerčioje stovėjo pa
statyta obelinė šimto metų se
numo lazda. Jaunikaitis tų la
zdų įsmeigė kieme į žemę ir 
liepė Lozai keliais eiti į upe
lį ir burna vandenį nešti ir

BOLESLOVAS
MACULEWICZ

mirė K u km. 21 d.. 1935. 6:30
vai. ryte, pusamžio metų.

Kilo Iš Ežerėlių Apskr., Mh- 
gonių kaimo. Amerikoje išgy
veno 28 'metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Petrą, i,r pusbrolį Mykolų 
Dabukų. O Lietuvoje motinėlę 
Marijonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas Juozapo ir 
Tėvo Eudelkio koplyčioje, 5340 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Rūgs. 24, 1935, iš Juozapo Eu- 
deiaio koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. Panelės parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Kroato, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja Lai
dotuvių Direktoriai Juozapas ir 
Tėvas Eudciklai. Tel. REPub
lic 8340.

Suimtas pabėgėlis. Bruno 
Lucas, 18 m., 1720 West IStli 
St., nuo rūgs. 12 d. buvo ieš
komas policijos sąryšy su va
gystėmis, suimtas kauntės li
goninėj, kuomet jis pats nu
vyko, kad apžiūrėtų jo sužei
stų pirštų, kurį, sakės, susi
žeidęs revolverio šoviniu.

Painokos dykai. Emergency 
Educational Program ketina į- 
steigti dykai pamokas augu
lėms Mark White parkučio 
salėj, prie 29 ir Halsted gat
vių. Bus mokinama trumpraš- 
čio (shorthand), dramos, pilie-

I
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

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

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, niiuois

laistyti tų lazdų iki ji atsi- 
\ ieniolikal balglntis jos vy-jgaus įr pra(jės duoti vaisių.

Grįžęs jaunikaitis tapo įš
ventintas į kunigus. Ilgai, il
gai gyveno, kunigavo. Jau bu
vo žilas ir labui senas. Pamir
šo ir apie Lozų.

Vienų dienų pašaukė jį pas 
ligonį. Pasiėmęs Švenčiaus) 
kunigas išvyko.

ras grįžo namo. Vos kojų įkė 
lęs per slenkstį suriko:

— Kas čia smirdai 
Moteris teisinosi nieko ne

žinanti. Vyras sušuko:
— Čia žmogus smirda. 
Pradėjus valgyti vakarienę, 

liepė atvesti keleivį iš po ku
bilo. Pasisodinęs prie stalo 
teiravosi, iš kur jis esųs ir 
kur einąs. Sužinojęs, kur ei
nąs, prašė, kati pažiūrėtų, ko-

cUAd« LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

išlavė turtus, kad joks potvy-’kia jani lova yra pragare pa-
nis dar taip nesąs pirmiau įs
iavęs. Ugnis nekrito iš dan
gaus. Bet, dirbtuvėse ir lieji-

ruošta, ir grįždamas užeitų 
pas jį. Jis vadinos Loza. 

Padėkojęs už nakvynę jau-
nyčioae ji visai užgeso ir sa- nikaitis žadėjo sužinoti Lozos 
vininkai bei darbininkai žiū- pragare lovų ir išvyko, 
rėjo į šaltus pečius, žinodami Po ilgos kelionės išvydo du- 
ir supčasdami, kad tuose šal- mus ir liepsnų einančių į pa

Važiuojant pakelyje užuodė 
nepaprastą kvepėjimą. Kuni
gas paliepė savo vežikui eiti 
ir sužinoti, iš kur tas kvepė
jimas eina. Paėjėjęs Vežikas 
rado kieme obelę apkibusią 
dideliais obuoliais. Kunigas 
vėl pasiuntė vežiką, kad jis 
paskynęs jam atneštų obuo
lių. Kuomet vežikas siekė ran-.

-uo-ur
HAIR

shcmUL
ka-Oe

ajou <7 et a SUN TAN Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skirias 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

tuose pečio pelenuose buvo jų 
vilčių nuvaros, ambicijos ir 
turtai.

Tautose viešpatavo tas pats 
protinis sumišimas, kuris ka
daise įvyko Babelio bokšte.
Visi stovėjo apie didžiuosius,
aukštuosius dangoraižius, ku- ti rašto. Jaunikaitis velnių 
riuos buvo pastatę Ir kalbėjo ' k rapi jo švęstu vandeniu

dangės, o smala neapsakomai 
smirdėjo. Įėjęs į pragarų pa
sitiko žilų, senų, šlubų velnių, 
tų patį, su kuriuo jo tėvas bu
vo padaręs kontraktų, atiduo
damas savo sūnų velniui. Ge
ruoju velnias nenorėjo atiduo-

viens į kitą nesuprantama ka
lba. Viskas netikėtai pakito ir 
žmogus žmogui nepasitikėjo.

(Bus daugiau)

ir mušo kupka. Nepakęsdamas 
smūgių velnias atnešė raštą. 
Lapas tebebuvo žalias, kaip 
kad būtų dabar nuo medžio

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA*

EUDEIKIS
Ir

TIVA8
Lengvais Iimokijimais 

Laidotuvlą tąlygoe

REPublic 8340

C1MBOL
Beautiful gleaming brown shoulders and 
radiant complexion — and brittle, sun- 
burned hair. Is that YOUR pieture ?

Corrcct it immediately with CLAIROL 
Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 
covery makes it possible for everyone to 
have soft, colorfal, beautiful hair all 
▼ear round.

$

ant «m w»'Z/ 4 rzAmt H,
CLAIROL i

I. J. Zalp
J. F. Eudeikis

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Ladiawicz ir Simus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

I. Litlericins
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

4092 Archer Avė. 
Phone LATayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

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

B WEDC (1210 kilocykles)

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Td. PULiman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

MVT11.Y KINO. CMMtaM
HAI* BEAUTY GU1LD
13*133 Vm 46«h Strwt, Nrw YmB d«
Hmm

OBP....... ........... ...... a-

....... ............ ......................

I. F. Radinis 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIHINĖS ŽINIOS
ŠIUVOS ATLAIDAI

•MARQUETTR PARK. - 
Jau penkti metai kaip įvesti j 
P. 6. Šilavos atlaidai, kurie 
kas met labiau ir labiau gar
sėja.

Kuriems teko būti Lietuvoj 
(Žemaitijoj) Šilavos atlaiduo
se, matė, kiek ten žmonių - 
maldininkų suplaukia iš visos 
apylinkės. Iš tolo pradeda ke
liais eiti, melsdami Dievo M'o- 
tinos užtarymo visokiose ne
laimėse.

Rūgs. 7 d. atlaidai prasidė
jo iškilmingais mišparais prie 
įstatyto Sv. Sakramento ir 
pamokslu. Sekmadienį atvyko

daryta įvairių ratelių ir pasi
linksminta ir skirstanties dė
kota kun. Baltučiui už gražių 
Šiluvos atmintį.

Ieva Lukošiūtė

ĮSPŪDINGI 40 VALANDŲ 
ATLAIDAI

Rūgs. 17 d. iškilmingai bai
gėsi 40 vai. atlaidai Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Švenč. ba
žnyčioje. Atlaiuose buvo ir J. 
E. vyskupas Matulionis ir 
daug svečių kunigų. Mokyk
los vaikučiai, mergaičių soda- 
licija, choras ir bendrai visi 
parapijonai su degančiomis
žvakėmis sudarė gražių pro-

J. E. vyskupas T. Matulionis. gatVėmi8.
, Parapijos choras ganyto.,, pa- į choras vadova>t j
tiko su “Ecce Sacerdos”. Su- t- i • • • • •, Kudirkai ir visi Chicagos va
rna pne istatvto Sv. Sakra-1 - - , - x_ ,, r * J rgommnkai puošė pamaldas
mento. Ganytojas pasako įspū
dingų pamokslų, kuris iš kie
kvieno klausytojo akių ištrau
kė ašaras. J. E. pasakė, kad 
kada lietuviai - maldininkai 
nuvyksta į Romų ir gauna Šv.

savo giedojimu. Vargonais gro 
jo konpj. A. S. Pocius.

Po pamaldų, art. Kudirka 
pakvietė vargonininkus ir sve 
čius Į savo naujų muzikos stu 
dijų vaišėms. Be vargoninin-

Tėvo audiencijų, Jo Šventėn v-1, ' , , , .. „ ,. . , . , . i kų, dalyvavo daug svečių: Zdabe visados primena, kad jūs, , . . Tl. . . ’ J nkus, neseniai grjzęs is Lie-,
l.etuvm,, ir y.sa Lietuva eea-|tuvos> s|augS E Krayeliflt5 is B. aruos g o je. | Rochester, dain. S. Lauraitie-J

Tų pačių dienų kleb. kun. nė, dain. M. Janušauskienė, į 
! ,A. Baltutis paskelbė, kad jau
daug yra knygoj užrašyta to
kių, kurie apturėjo sveikatų 
ir daug aplaikė kitokių ma
lonių per Šilavos atlaidus.

Kasdien bažnyčia buvo pil- 
nutė žmonių. Daug matės ir 
iš kitų miestelių. Kunigų taip

Margarieta Masterson, 151 N. 
Leamington savo bute, kad 
išnaikinus uodus degino sieri- 
nę žvakę. Vėliau rasta pati 
negyva.

Pašto trokai su sirenomis.
Chicago paštų viršininkas E. 
J. Kruetgen painformavo po
licijos viršininkų, kad kiek
vienas pašto trokas bus aprū
pintas speciale sirena, kuri 
bus pavartota tik troko api
plėšimo metu. Signalo balsas 

į bus girdimas per ketvirtdaJį 
, mailės aplinkui.

flatas rendon

ISsLrenduoJa 5 kambarių flatas, na
mas mūrinis, randasi Brtghton Park. 
4058 So. Arteslan Avė. Renda nebra
ndi. Atsišauki t pas savininkų —

1425 W. 4&th St., Tel. Yards 8408

RF.1KAI.IXGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plnmberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hllls Semfnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

i
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Piežai, Balys Bulota ir kiti.
Po skanių vaišių pasikalbė

ta vargonininkų reikalais 
Varg. Daukša vedė vakarų 
Kalbėjo: Zdankus, Krayeliūtė, 
komp. A. Pocius, varg. N. Ku
lys, Sadauskienė, Brazaitis, 
Pieža, S. Lauraitienė, Janušau 

pat daug dalyvavo. Oktavos | sk»s, Gaubis, Piežienė ir pats 
vedėjas, kun. J. J. Jakaitis, į Kudirka dėkodamas visiems 
M. I. C., sakydamas kasdien už skaitlingų atsilankymų ir

Kas jiems pasaulio problemos. Kada viso pasaulio valstybių diplomatų nervai įtempti dėl jau pačių vir
tinių pasiekusio pavojaus pasaulio taikai ir civilizacijai, tūkstančiai čikagieč.ų užimti beisbole ir įtemptais 

nervais seka, kurie du tymai iš National ir American Lygų stos į “pasaulinę serijų” į kovų už šių metų beis- 
bolės čempijonatų. Šis. vaizdas prie Wrigbley beisbolės aikštės, kur Chicagos “kabsai” (“Meškiukai”) suplie
kė New Yorko “džaient” (“milžinus”). (Acme Photo)

JOHN i. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlto, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais ( iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 8800

MŪSŪŽINI9S
SO. CHICAGO. — Šv. Juo

zapo parapijos rudeninis pik-

prezentantų ir veikėjų susi- riai kviečiami atsilankyti ir į 
rinkimas įvyks rugsėjo 25 d.,; naujų narių atsivesti.
8 vai. vakare, parap. svet. Ci- Valdyba
ceroj. -----------

Žinių - žineles

po du įspūdingus pamokslus, 
negalėjo išlaikyti savyje to 
džiaugsmo, kad, esu, daug vie 
tų laikęs misijas, bet nėra 
matęs tiek daug žmonių lan
kant bažnyčių, kaip čionai.

Kas vakarų buvo laikomi iš
kilmingi mišparai ir juose da- 

“Tyvavo J. E. vysk. T. Matu
lionis.

Atlaidai baigės rūgs. 15 d.,

vienybę.
Po kalbų, pašokta, padainuo

ta Ieva Lukošiūtė

BRIDGEPORTO ŽINIOS
Paviešėjęs pas kunigus drau

gus Rytinėse valstybėse tik
kų grįžęs iš Lietuvos pralotas
M. L. Krušas, grįžo į savo pa-

... , . . rapijų. Pasilsėjęs pralotas at-mišparais, kuriuos laikė pats , v. . ..v rodo gražiai ir gerame upe,vysk. T. Matulionis. Po miš 
parų įspūdinga procesija. Se
selių mažyčiai priruošti proce
sijai darė nepaprastų įspūdį.

i-

nes atostogomis savo mylimo
je tėvynėje, Lietuvoje pralei
do netoli keturis mėnesius.

• ... .Lietuvoje būdamas dalyvavoDėkingi parapijonai savo! . , ... . . '
kleb. kun. A. Baltučiui uz tei-’ . . ,, . v , i se ir viso pasaulio lietuvių ko-kimų progos žmonėms naudo
tis gausiomis Dievo malonė- Tl^IeSe'.. _ ,, , ,

. _ Rugsėjo 29 d., Šv. Mykolomis. Juozas v .šventeje, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
parapijonai rengia vardinių 
puotų savo klebonui. Bus gra
žus bankietas; taipgi bus sve
čių iš visur. J. E. vyskupas 
T. Matulionis irgi žadėjo da
lyvauti puotoje. Itap.

.. ■, v . Kviečia Am. L. P. Klubonikas parapijos darže 15 d. , ... v, __ _ __ ... v. . , komisijos rast. Pr. J. Vitkus,šio menesio gražiai pavyko.
Parapijos darbuotojai buvo į- 
dėję nemaža darbo. Virtuvėje, 
šeimininkės už valgius pada- 

| re pelno parapijai 65 dol. Ir 
visi kiti darbuotojai prie įvai
rių biznių gražiai pasidarba
vo. Pelno parapijai iš šio pi
kniko liks suvirš 200 dol.

Piknike matėsi keletas Chi
cagos vargonininkų — Dauk
ša, Mondeika, Pocius, Bra
zaitis, Kulis ir Gaubis. Nekro
šius su žmona iš Peoples Fur- 
niture Co. taipgi atsilankė pi
knikam Buvo svečių ir iš kitų 
kolonijų.

Šios kolonijos Pranciškai 
praeda rimtai organizuotis, 
kad iškilmingai apvaikščiojus 
savo globėjo šv. Pranciškaus 
dienų spalių mėnesyje. Rap.

DARIAUS - GIRĖNO POS
TO SUSIRINKIMAS

Amerikos Legiono, Dariaus- 
Girėno postas Nr. 271, laikys 
regularį susirinkimų pirmadie 
nį, rugsėjo 23 d., 8:30 vai. va
kare, J. Juškos svetainėje, 
2417 W. 43 gat.

Yra daug naujų bei svar
bių dalykų tarimui. Visi na-

Pranešimai

EXTRA, CICERO, EKTRA!

Dariaus - Girėno paminklo 
komiteto posėdis įvyks rug
sėjo 23 d., 8 vai. vakare, “Ma
rgučio” redakcijoje. Bus sva
rstomi svarbūs reikalai.

V. Rėkus, kom-to sek r.

Moterų Piliečių Lygos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 25 d., 
Fellowship House, 831 W. 33 
PI. 8 vai. vak. Visos narės ma
lonėkite pribūti, nes turime 
daug dalykų svarstymui. At
siveskite naujų narių.

Valdyba

Apipiešė gražnų agentų. Ar-
senstein - Woronak and Sons 
New Yorko graznų firmos a- 
gentas Jack Hoffman ir jo 
palydovas W. Verbeck tapo 
trijų plėšikų apiplėšti išėjus 
jiems iš Congress viešbučio. 
Atėmė $17,500 vertės gražnų.

Naikino uodus, pati žuvo.

T“’ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
tr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4881 SOUTH A8HT.AND AVENUE 
Res. 8516 8. ROCKWELL 8T. 
Telephone: REPublic 9728

Res. 1227 8. 58th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 6895

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

r
CLASSIFIED

AUTOMOBHJE8 AOTOMOBILE8

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INO.

Retail stotis randasi

EMIL DENEMARK INC.
’ Vartotų Karų Bar genai =

WHOT,KSALE 
Gazolinas. KerofMnaa 

Pečiam* Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

2625 West 47th Street
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

Gim. Pan. Švenč. bažnyčio
je, rūgs. 15 d., gražiai baigus 
Šiluvos atlaidus, kurių metu 
kun. Jakaitis, MIC., misijonie 
rins, sakė įspūdingus pamok
slus, veik kas vakarų mišpa
ruose dalyvavo J. E. vysku
pas T. Matulionis, o parapijos 
choras, vadovaujant varg. B. 
Janušauskui, įspūdingai gie
dojo mišparus, kleb. kun. A. 
Baltutis pakvietė parapijos 
’crorų, komitetus ir svečius va
rgonininkus į parapijom sve
tainę, kur buvo suruošta tur
tinga vakarienė. Visi džiaugė
si klebono širdingumu. Paval
gius varg. B. Janušauskas pa
kvietė patį šeimininkų kun. 
Baltutį pakalbėti.

Po vakarienės pašokta, sn-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Kad Ciceros lietuviai nebū
tų politikierių skaldomi į da
leles, ir kad to išvengus atei
nančiuose miestelio rinkimuo
se, visų lietuvių draugijų re-

ĮOHN P. EWALD
LOANS and JNSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ciuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAKTINĖJE

METINIS PRANEŠIMAS
ŽTEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

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

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

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

BUTCK *85, S Sedan 41, Trunk, rara n t. kaip naujas............ 8895
BUTCK *25, Club Sedan su trunk. garantuotas ..................... 8825
BUICK *35. 6 Sedan 47, garantuotas ............................. .. 8185
BTUCK *34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant......................... 8895
BUICK *34, 5 Sedan 67, pulkus karas, garant..............................8885
BUICK *83, 5 Sedan 87, tobulas, garant. ........................... 8895
BUICK '32, 6 Sedan 98, tobulam stovy ............................ 8485
BUICK *32. 6 Coupe 98. labai pulkus, garant................... 8495
BUTCK *81, Sedan 91, geroj tvarkoj.........................................8895
BITICK, *29, Z-4 Coupe. Šėmai apkalnuotas ....................... 8 85
BTTTCK *29, 5 Sedan 47, graius ma«as karas ............................. 895
BUICK *80. 7 Limo. Regi drat. ratai, eina O. K. .................. 8225
CADILLAC *80, 7 Sedan, pertaisytas ........................................ 9«85
CADILLAC *80. 7 Sedan. labai puikiam stovy.........................  8485
CHEVROLET *84, 5 Sedan, kaip naujas .............................. 8485
HUDSON. *29. 5 Redan. bėga O. K................................................. 8 85
LA 8ALLE *31. B Sedan. pulki vertybė ....................................... 8485
LA SALLE *88. B Sedan. 8 drat ratai ........................................ 8845
LA SALLE *28. B Sodan. drat. ratai ........................................ 8185
LINCOLN *88. B Sedan. labai paikus ........................................ 8885
NAPH *88. 5 Sėdan. geras malas karas ..........................,. 8885
OAKLAND *81. 2-4 Coupe, geroj tvarkoj ................................... 8175
PACKARD *82. 7 Custom Sedan, tobulam stovy................. 8875
PACKARD *21. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis................. 8885
PaCKARD *10. 7 Sedan, puikiam stovy .............................. 8885
PIERCE *20. 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................. 8185
PONTIAC *24. 4 Durų Sedan. kaip naujas .............................. 8485

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis kana priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 41OO

I

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run


