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REVOLIUCIJA LIEPSNOJA ISPANIJOJE
REVOLIUCIJONIERIAI VERŽIA
SI MADRIDO IR SEVBLLES LINK

VYRIAUSYBEI IŠTIKIMA KARIUOME- 
NĖ PEREINA REVOLIUCIJOS PUSĖN

MADRIDAS, liepos 19. — 
Ispanu kariuomenė Marokoj 
ir Kanarų salose sukilo prieš 
kai r ių jų vyriausybę.

Vėliausiomis žiniomis, revo
liucija persimeta pačion Ispa
nijon. Socialistai, komunistai 
ir sindikalistai subruzdo jun
gti krūvon savo pajėgas, kad 
išgelbėjus kairiųjų režimą,, ku 
riam gręsia pavojus.

Negalėdamas palaužti revo
liucijos, atsistatydino premje
ras Quiroga, su ‘visais minis- 
teriais. Jo vietą tuojau užė
mė 1). M. Barrios, atstovą 
rusų pirmininkas ir trumpe 
laiką buvęs premjeras. Jis Su 
darė naują mini storių kabin 
tą, kuriame paliko keletą b1 
vusių ministerių.

Kaip Quircga, taip ir Ba 
rios yra, kairieji ir patalkį 
nai. socialistams ir komunis
tams. Abu katalikybės, tai gi, 
ir pačios ispanu tautos, prie
šininkai. Quiroga visą laiką' 
pro rankos pirštus žiūrėjo, 
kaip socialistai su. komunis
tais visoj šaly vykdė terorą. 
.Jis neparodė savo jokio veik
lumo, kad nustabdžius bažny
čių ir vienuolynų deginimą, 
kunigų ir katalikų pasaulinin- 
kų žudymų. Barrios gi, būda
mas radikalų valdomo atsto
vų rūmų (parlamento) piitni- 
ninku, biielai sutiko praver
ti. visus kairiųjų sumanymus.

Ritvoliucija pasireiškė padi
dėjus radikalų terorui ir nu
žudžius parlamento kataliką 
atstovą — Jose Calvoi Sotelo, 
kurs daug kalbėjo ir rašė 
prieš radikalus. Taip pat re
voliuciją pirmyn pastūmė at
statydinusio premjero Qui.ro- 
ga neteisingumas. Kai radika
lai vykdė terorą ir žudė ka
talikus, degino bažnyčias, kė
lė streikus, jis už tai kaitino 
dešiniuosius, pačius katalikus. 
Dešinieji visur buvo suimami, 
o radikalai savo! dirbo.

Nepaisant griežtosios cen
zūros, apturima žinių, kad iš 
Marokos revoliucija persime
ta, žioaiinėn Ispanijon. Kariai, 
suima vyriausybei ištikimus 
karininkus.

Praneūzijon pabėgo katali
ku vadas Jese Maria (lie Do
bies, kadangi radikalai kėsi
nosi ji nužudyti. Buvęs prem
jeras Lerroux išvyko' Portu
galijon.

Nauja vyriausybė skelbia, 
kad jai ištikima kariuomenė 
sėkmingai malšina revoliuciją. 
Bet tai klausimas.

MADRIDAS, liepos 19. — 
Kad apgynus kairiųjų frontą, 
kuri revoliucijonieriai laužia, 
socialistai ir komunistai pa
šaukė talkon savo sekėjus dar
bininkus. Jie ginkluojami.

MADRIDAS, liepos 19. - 
Atsistatydino naujas premje
ras Barrios. Jo vietą, užėhnė 
Jose Girai. Tai trečiasis Is
panijos premjeras pasireiškus 
revoliucijai. Aplink' vyriausy
bę spiečiasi socialistai ir ko
munistai.

LONDONAS, liepos 19. — 
Ispanijos kairiųjų gaivalų vy- 
•iausybė desperatiškai kovoja 
Ui revoliucijonieriais. Ji pa
keikė, kad negali ilgiau pr
itikėti kariuomenės vadais 
alininkais. Išleido nuospren

dį, kad iš vadovybės pašalina 
ūsus karininkus, pradėjus 

leitenantais ir baigus genero
lais, ir kariuomenės vadovybę 
paveda, seržantams. Matyt, su
šia priemone pasivėlinta.

GIBRALTARAS, liepos 19., 
— Ispanų revoliucija prieš 
vyriausybę plinta žieminėj Is
panijoje. Pranešta, kad kele
tas amerikiečių turistų žuvo 
ir sužeista, kai jie pakliuvo 
apsi ša ud yni ų u g n in.

Taip pat pranešta, kad rė- 
voliucijonieriai užėmę visą Is
panijos valdomąi Morokos da
lį. Madrido’ vyriausybės pa
siųsti keli karo laivai prieš 
revoliucijonierius perėjo revo
liucijos pusėn.

Ži minėj Ispanijoj garnizo
nai vieni paskui kitus persi
meta revoliucijon ir žygiuoja 
Madrido ir Sevillės link. Nu
trauktas traukiniais susisieki
mas su Prancūzija.

Prancūzijoje turima, žinių, 
kad atkaklūs mūšiai vyksta 
Valencijoj, Cadize, Bilboa, Se- 
ville ir kituose miestuose.

4 AMERIKIEČIAI KUNIGAI 
PASKIRTI MON-

SIGNORAIS

CASTLE GANDOLFO, lie
pos 18. — Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus paskyrė mon- 
sign orais (naminiais prela
tais) keturis amerikiečių ku
nigus, o Dalias, Tex., vysku
pą J. P. Lynch — Sosto a- 
sistentu.
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VOKIEČIAI ATKAKLIAI 
PUOLA ČEKOSLOVAKIJĄ

BERLYNAS, liepos 18.. — 
Vokietijos naciai pakilo pulti 
Čekoslovakiją už tai, kad ji 
savo apsaugai jungiasi su Ru 
munija ir sovietų Rusija. Na
ciai pareiškia, kad Čekoslova
kija tuo būdu drumsčia taiką 
Europoje.

Nacių užsienių reikalų mi
nisterijos organas Deutsche 
Diplomatische Politisclie Kor- 
respondenz nurodo, kad Če
koslovakija remdama Rumu
nijos įsiginki avimą sukelia, 
naują painiavą. Europos situ
acijoje ir tai tuo momentu, 
kai Vokietijos padaryta su
tartis su Austrija buvo suma
žinusi situacijos Įtempimą.

1Naciai negali atsipeikėti ga f 
v,ę žinių, kad Čekoslovakija 
su naujo geležinkelio pratie- 
simu siekia betarpiška susi
siekimo su sov. Rusija, kuri 
yra didžiausia nacių priešiniu 
ė.1

AL&tote, Kis dar&ši. su

Rugiapiūtė Lietuvoje. Šiuo laiku prinoksta rugiai. Šis 
vaizdas parodo, kaip jie yra, piaunami. Šiais laikais ir Lie
tuvoj didesni ūkininkai rugius piauna mašinomis, kaip ir 
Amerikoj.

KĄ AMERIKIEČIAI MATĖ 
MEKSIKOJE

IVASHINGTON. — Ati
darant iš Texas pasienio iš
vestą vieškelį į Meksikos sos
tinę Mexico City šia proga 
Meksikos vyriausybė surengė 
nacionales iškilmes. Dalyva
vusiems iškilmėse amerikie
čiams valdininkams buvo lem 
ta. arčiau susipažinti su gyve
nimo sąlygomis Meksikoje. 
Amerikiečiai svečiai patyrė 
tai, ko nesitikėta.

Pavyzdžiui, jie rado, kad 
iš seniau gyvenusių Meksiko
je 30,000 amerikiečių užsilikę 
vos apie 5,000 ir šių žymio
ji dalis pasirengusi apleisti 
Meksiką, kadangi gyvenimas 
yra nepakenčiamas. Daugu
mas amerikiečių savasčių sta 
čiai konfiskuota. Svetimų ša
lių bendrovės privalo išsiža
dėti savo įmonių ir į jas įdėtų 
kapitalų. Visur reiškiasi ne
pažabotas radikalizmas. J. A. 
Valstybių santykiai su Mek
sika tuo atžvilgiu ima irti.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MOKESČIŲ MAŽINIMĄ

Cooko apskrities valdžių 
organai protestuoja, prieš ap
skrities teisėją Jareekį, kad 
jis mažina, jų skirtus mokes
čius. Žada kreiptis vyriaųsia- 
jin teisman.

TRYS KUNIGAI KINIEČIAI 
PASKIRTI VYSKUPAIS

VATIKANAS, liepos .18. 
— Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus tXI paskyrė vyskupais 
tris kunigus kiniečius. Nauji 
vyskupai:

Kun. Paul Yu Pin paskir
tas Nankingo apaštališku vi
karu. Kun. J. Tchang — Su- 
anlivafu apaštališku vikaru. 
Kun. F. Yu Tchguen — Ya- 
chow apaštališku vikaru.

Pirmieji du yra mokslus 
baigę Romoje, trečiasis — 
Kinijoje.

ciais; Kelųiii. metai, jie trinks 
niauja, laužo tarptautines su
tartis, grasina visoms greti
moms valstybėms, skubiai at- 
sigįnkluoja ir nesiskaito su 
taikos palaikymu. O kaip tik 
Čekoslovakija išjunda, kad 
apsidraudus, nuo naciui žygių, 
oficialus Berlynas aliarmą 
kelia, “gevaltą” šaukia, mė
gina sukrėsti visą Europos 
žemyną.

Čekoslovakija, arba Runnmi-

CLEVELANDO VYSKUPI
JOS EUCHARISTINIS 

KONGRESAS

CLEVELAND, O. — Cle- 
velando vyskupas J. Schrem- 
bs paskelbė, kad šios vysku
pijos Eucharistinis kongre
sas įvyks Youngstown, O., 
rugsėjo 23 ir 24 dienomis.

AUSTRALIJA DIDINS MILI
CIJOS SKAIČIŲ

^lELBOURNE) liepos 18. 
— Australijos vyriausybė pla 
nuoja didinti milicijos skaičių 
iki 35,000 vyrų.

Aplamai imant, amerikietis 
menkai rūpinasi įvykių smul- 

bkinenomis, bet apie sportą, jis 
nori žinoti visas smulkmenas.

VAKAR PAGERBTI DIDVYRIAI 
DASSIIS IR GIRĖNAS

GAUSINGOS LIETUVIŲ MINIOS 
DALYVAVO IŠKILMĖSE

Vakar nepaprastai iškilmin
gai minėta Dariaus ir Girėno 
paminklo atidengimo viene- 
rių metų sukaktuvės.

Šiems mūsų tautos didvy
riams lakūnams paminklas 
pastatytas Marcpiette parko 
gražioj vietoj.

Vakar popiet ten suplūdo 
tūkstantinės lietuvių minios 
iš Chicago ir apylinkių ir pa
gerbė žuvusiuosius tautos gar
bės paparčio- nešėjus.

Amerikos lietuvių išeivija į- 
vertina tų didvyrių drąsuosius 
žygius ir jų. atminimą pamin
klu. įamžina.

DANCIGE PANAIKINTA 
VISOKIA LAISVE

LENKŲ SOCIALISTAI 
DANCIGE PRIEŠ NACIUS

DANCIGAS, liepos 19. — 
Dancigo senato prezidentas 
hitlerininkas dr. A. K. Grei
ser vakar panaikino visokią 
laisvę Dancigo mieste ir vi
soj srityje. Paskelbė adminis- 
tratyvį nuosprendį, kuriuo 
uždru., la.- gyvavimas ir vei
kimas organizacijų, kurios y- 
ra opozicijoje naciams.. Girdi, 
šios organizacijos yra pavo
jingos “tvarkai”.

Susiaurino teises polici-

VARŠUVA, liepos 18. —
Dancigo srities lenkai socialis 
tai ir jų šalininkai (daugiau
sia darbininkai) surengė dide
les demonstracijas Dancige.

Demonstruotojai turėjo skel 
bimus, kuriais pažymėta, kad.
Dancigas priklauso lenkams, 
ne naciams, kad vokiečiai pri 
valo išsidanginti iš Dancigo,
kad Lenkijos užs. ministeris Įniam's teismams, panaikinda- 
Bee-kas, nacių bičiulis, privalo mas šių teismų autoritetą na- 
atsistatydinti, ir tt. fgrinėti įvairius politinius nu-

------------------ - sikaltini us, Tai visa turi
VYSKUPAS GALL.AGHER įklausyti administracijai 
APIE KUN. COUGHLINĄ ! naciams.

(Tždra udė žydąm s
skerdimą. ■ ’

Įsakė per tris mėnesius laį-

NEV YORK,V YLJ'LUV, liepos 19. — Ujį į-

ja juk negrasina Hitlerio im- Detroito vyskupas M. J. Gal-' 
perijai ir jos nepavojingos lagber, kurs išvyko Romon, 
Vokietijai. Jos tik nori apsi- spaudos atstovams pareiškė, 
drausti nuo nacių grasinimų, kad jis yra priešingas kai ku-

------ ----------- - , riems kun. Coughlinoi išsireiš-
9 ASMENYS TRAUKINIO Rimams. Vyskupas nuprikė 

AUKOS kun. Coughliną, kad šis town-
--------- senditu suvažiavime kalbėda-

kyti policijos priežiūroje vi
sus tuos asmenis, kurie yra. 
“pavojingi visuomenės tvar
kai”.

Diplomatai žvalgytojai pa
reiškia, kad dr. Greiser tuo 
būdu griauja Dancigo konsti
tuciją. Be to, varžo pačių len
kų interesus.I

j Žiniomis iš Varšuvos, lenkų 
vyriausybė didžiai įžeista tais 

1 dr. Greiserio žygiais. Tomis 
dienomis lenkų užs. reikahj

DUNDEE, Midi., liepos 19. mas prezidentą Rooseveltą pa- 
— Vakar iš rytu dvi šeimos, vadino “melagium”. 
kurias sudarė 9 asmenys, auto-1 Bet vyskupas aukština kun. 
mobiliu vyko namo į Penu- Coughliną, kad jis per radi- 

’sylvaniją, aplankę čia savo ją .sėkmingai kovoja prieš ko- 
I gimines. Nepraėjus nė dešim- rauni zmą ir už darbininkų, tei- 
!čiai minutu, kaip jie atsisvei- sės. Kun. Coughlin platina 
kino su giminėmis ir tranki- Katalikų Bažnyčios soeialį ministeris Beeitas buvo pada
nys sudaužė jų automobilį mokslą, 
jVisi užmušti ir lavonai įtren- 
’kti į negilią Raisin upę.
i Žuvę Harry Schuster ir 
Pisano su žmonomis ir abiejų 
penki vaikai, kurių vyriausias 
buvo 19 metų, o jauniausias 
6 mėnesių amž.

BRITU KAVALERIJA 
PALESTINOJE

t-ako vyskupas. (ręs kitokius planus Dancigo 
'tvarkai. Dr. Greiser tai visa 
neigia. Čia ir kitose Lenkijos 
dalyse reiškiasi demostracijos 
prieš Dancigo nacius, kurie 
neigia to miesto konstituciją 
ir ignoruoja T. Sąjungą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KOLOMBIJOJ

KONGREGACIJOS 9 KU
NIGAI MINĖJO SAVO 

JUBILIEJUS
NOTRE D AME, Ind. — 

Šventojo Kryžiaus kongrega
cijos devyni kunigai anądien 
per vienas laikomas Mišias 
minėjo savo 25 meti} kunigys
tės jubiliejus.

i ----- ----- i Vienas jubiliarų laikė Mi-
j JERUZALE, liepos 18. —:šia.s, kiti keli jam patarnavo, 
Britų kavalerijos pulkas iš ra likusieji keli sanktuariume 

I Cairoi, Egipto, prisiųstas Pa.-' meldėsi.
lestinon. i________________

Britai Palestinoje dabar tu- Mažai trokštantis drngaus
ri apie 10,000 karių. Tas ko- žmogus parodo, kad jis mažai 

! vai prieš arabus. myli Dievą.

TOQUORES, Kolombija, 
liepos 18. — Žemės drebėji
mas kone visiškai išgriovė šį 
miestelį. Žuvusiųjų skaičius 
dar nežinomas.

Bandymais įrodyta, kad au
galai negali augti be rnanga- 
neso ii’ borono (chemikalų).
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sek'mingiau kurtųsiryžimų vedami, vis 
skaidresnį lietuvių tautos gyveninių”. 
Visi turime pripažinti, kad Lietuvos ir 

Amerikos lietuvių katalikų jaunimo bendra 
darbavinias tikrai yra naudingas, Dr. Leimo
nas ir Laučka savo misija mūsų jaunimui 
daug gero padarė.

DĖL NAUJOS BEDIEVIŲ TAKTIKOS

Kum B. V. Miiller, Pli. D., D. D. Vertė A. P. Šaudys

DIEVAS SUTVĖRĖJAS
(Kum J. Karaliaus Premijuotas Vertimas)

DIENOS KLAUSIMAI

GILIŲJŲ PROTŲ MALDA

“XX Amžius” rašo:
Tikinčiųjų mokslininkų mokslas meldžia

si. Garsusis Linnė savo knygos “Gamtos Sis
tema” Įžangoje sako: “Dievų amžinųjį, be
galini, visagalį... mačiau ir visas apstulbau . 
KeppKi'is, tas didis galvotojas ir didis žmo
gus, kuriam kiekvienas gamtininkas mielai 
nusilenkia už tai, kad jis pirmasis pažino 
planetų orbitas, paraše įsidėmėtinus žodžius: 
“Toji diena yra arti, kurios sulaukus gali
ma bus pažinti grynųjų tiesų gamtos knygo
je, kaip ir šventajame Rašte, ir galima bus 
pasidžiaugti harmonija tarp dviejų apreiški
mų”. Ir Kepplerio amžinojo gyveninio tikė
jimų uodo ant jo kapo parašas, jo palies pa
sirinktas:

“Pirma, matavau dangaus skliautus, da
bar po žeme aš matuoju kapo naktį; genijus 
iš dangaus buvo (.luotas, o dabar tik griaučių 
šešėlis guli”.

Kuris iš garsių mokytų vyrų taip karš
tai visa širdimi tikėjo Apreiškimo dogmas, 
kaip Angelo Seeehi, tas didis praeito am
žiaus astronomas, kuris savo plačiomis ir gi
liomis astronomijos studijomis apie saulę toli 
pralenkė savo konkurentus. Jis gerai supra
to, kad mokslas nėra pats sau tikslas, bet tik 
graži priemonė. “Mokslas eina iš Dievo, mo
kslas veda. prie Dievo” — buvo ir pasiliko 
per visų gyvūninių Seęchio šūkis. Jis švietė 
jam per visų. jo ilgų gyveninių ir gražiai, ži
bėjo ties jo karstu. Nes laidotuvių iškilmėse 
gražiai švietė šie gilūs žodžiai: “Dievas iš
minties šaltinis, Dievas mokslų kūrėjas. Iš 
Tavęs pradžia, į Tave galas”.

Mokslas užsibrėžė didžius uždavinius, ir 
jam pavyko jau pasiekti milžiniškų laimėji
mų. Tačiau. mokslų šulai su Aristoteliu pa
sako: “Kaip nakties paukščių akys negali 
žiūrėti į dienos šviesų, taip mūsų protas yra 
per silpnas matyti tai, kas yra šviesiausia. 
Ten, kur žmonių žinijos riba baigiasi, ten 
pasitinka mus Dievo Žodis ir sako; “Aš esu 
pasaulio šviesa, kas seka paskum mane, ne
vaikščioja tamsybėse ir turės gyvenimo švie-
eo” ■ ■sų .

Laimingas tas, kuris, besiartinant šio 
gyvenimo nakčiai, pakelia akis į šį dieviš- 
kųjį Žodį, kaipo į vakarine žvaigždę, kurios 
maloni šviesa skelbia, naujo gyvenimo dienų.

Pagal naujųjų Sovietų Rusijos konstitu
cijų balsuoti turi teisę ir įvairių tikybų dva
sininkai. Bedievių sų.jungos sluoksniuose dėl 
to buvo bepradedi} murmėti. Juos raminda
mas Emilis Jaroslavskis, “Kovojančių bedie
vių šųjungos” pirmininkas ir aukštas vy
riausybės žmogus, pasak britų “Daily Tele- 
graph” šitaip jiems aiškinąs:

“Vargu įtarsit mane, kovojančių bedie
vių pirmininkų, noru užstoti kunigus. Mes 
varysim bedieviškų propagandų, bet kad ad
ministracinės priemonės dažnai tik didina 
religinį fanatizmų, mes stojam prieš kunigų 
balsavimo teisių atėmimų.

Nors tikėjimo mirtis vis žengia į priekį 
ir tikinčiųjų bei. kunigų skaičius vis mažėja, 
mūsų šaly vis dar tebėra milijonai tikinčiųjų.

Kai kas mano, kad tikėjimų praktikuo
ti uždraudus praeis ir tikėjimo kovos. Tai 
visiškai netiesa: mes dar turėtumėm kovoti 
su tikėjimu ir jo organizacijomis”.

Taip byloja, tas pats Jaroslavskis, kurio 
bedieviai 1931) m. siūlė uždaryti visas baž
nyčias Maskvoj, o 1932 m. — visoj Rusijoj. 
Dabar taip staiga, atsiradusio tolerantingu- 
mo motyvai yra kiaurai permatomi; pakan
ka, pažiūrėti į naujųjų konstitucijų, kad pa- 
matytumėm, jog kandidatus į sovietiškųjį 
parlamentų tegalės statyti institucijos, ku
rios faktiškai yra komunistų partijos orga
nai. Pavojaus, kad gali būti išstatyti reak
ciniai kandidatai, nėra. Tokiomis aplinky
bėmis pademonstruoti tolerantingumų jiems 
tėra tik naudinga, juoba, kad tokiu būdu, 
jie mano, būsiu galima patraukti balsuoti 
ir tuos “milijonus tikinčiųjų”.

NAUDINGAS BENDRADARBIAVIMAS

Juozas Laučka “Pavasaryje" gražiai a- 
prašo savo ir savo bendrakeleivio di J. Lei- 
mono kelionės įspūdžius po /.metikes lietu
vių kolonijas. Jis daug rašo mnc mūsų pa
rapijas, mokyklas, organizacijas, veikėjus ir 
t.t.

Tai labai gerai, nes Lietuv js visuomenė 
daugiau žinos apie mūsų reiigi; ,, tautinį ir 
kultūrinį gyvenimų. Tai prisidės ir prie a- 
biejų visuomeninių (Lietuvos ir Amerikos) 
suartinimo, kuris yra labai reikalingas.

Viename laiške pavasarininkams, po ku
riuo pasirašo dr. Leimonas ir p. Laučka, 
taip rašoma:

“Tai jau trečias mėnuo, kai mudu 
skraidom po Amerikųi Kelionė vyksta 
gerai. Esame nuoširdžiai, gražiai sutin
kami ir priima’mi. Džiaugiamės, galėda
mi lankyti vyčių kuopas ir, iš viso, lie
tuvių kolonijas. Stengiamės, kad mūsų 
atsilankymai neštų naudos taip labai 
vyčių ir pavas&iininki’jos pamiltai lietu
vių tautai. Stengiamės, kad mūsų atsi
lankymai vis labiau stiprintų ir vis tam
priau jungtų vyčius ir pavasarininkus į 
vienų gražių lietuviškų, katalikiškų šei
mų, kad vyčiai ir pavasarininkai, savo 
didingų idealų ir jaunatvės ugningų pa

Varšuvoje pastatyti ir pavadinti Pijaus 
XJ. vardu Kat. Akcijos Rūmai. Juose yra 
susirinkimų salė, kur gali susėsti 3000 žmo
nių. Ji tinka, taip pat teatrams ir kinams. 
Be šios yra dar septynios mažesnės salės], ku
rių kiek'vienoje telpa po 300 žmonių; 4(1 biu 
rų kambariai, 40 kambarių sustoti prava 
žiuojantiems kunigavus arba katalikų akcijos 
vadams, t skaitykla, 1 knygynas, 1 valgoma
sis ir kitokių kambarių. Rūmai buvo stato
mi per daugelį metų ir kaštavo 2 milijonu 
zlotų.

‘aĮ -a- Sfc •
Šiomis ■dienomis, politikų akys nukreip

tos į buvusį New Vorko guot i natoi ių Al. 
Smithų, iš kurio laukiama žodžio apie bū
simus prezidento rinkimus. Kaip žinoma, jis 
dabar yra griežtas Roosevelto administraci
jos priešas. Dėl to daug kas spėja, kad jis 
gali pasisakyti už respublikom} kandidatų. 
Jei taip įvyktų, demokratų partijai būtų 
nemažas smūgis, nes SmiUras, nors ir pats 
nėra be klaidų, tačiau turi nemažai savo 
pasekėjų.

* * *
Lietuviai sportininkai ve! figūruoja pa

saulio sportininkų olimpiadoj, kuri įvyksta 
Vokietijoj. Amerikos krepšius v y džio jaukto, 
Kvykusio grumtis su geriau-'air. pasaulio 
krepšiasvydininkas, kapitonu yra lietuvis Lu
binas iš Los Angeles, Calif. Nėti abejonės, 
kad amerikiečių jauktas UI. a, nūs, atnešda
mas garbės Amerikai ir, žmona, truputis 
tos garbės teks ir tot tymo vadui mūsų tau
tiečiui, o tuo pačiu ir mūsų uutai.

* «
Šiomis dienomis miręs Buffalo vyskupi 

jos ganytojas vysk. William Turner, buvo 
žymus mokslininkas, rašytojas ir kalbėtojas. 
Jis studijavo Airijoj, Jungtinėse Valstybėse, 
Romoj ir Paryžiuje. Profesoriavo dvasinėj 
Kunigų Seminarijoj ir Katalikų Universitete 
Vašingtone. Parašė ir išleido keletu knygų: 
Jo parašyti rankvedžiai “Filosofijos istori
ja”, “Pamokos Logikoj” plačiai naudojami 
mokyklose. Velionies asmenyje Amerikos ka
talikai neteko žymaus mokslininko ir gabaus 
vado.

Lietuvos ekonomininkų draugija leidžia 
rinitų žurnalų “Ekonomika”. Eina kas trys 
mėnesiai. Redaguoja buvęs finansų reikalų 
ministeris A. Rimka, Antrasis šių metų žur
nalo numeris išėjo tikrai turiningas ir įdo
mus. Amerikos lietuviai ekononiininkai tu
rėtų tų žurnalų prenumeruoti.

PERSKYRIMAS II 
Sutvėrimio Idėja ir Reikšmė
Veiksmažodis sutverti būti

nai nereiškia padaryti kokį 
daiktų iš nieko. Tų patį da
lykų galima sakyti apie tų 
žodį ir anglų, lotynų, graikų 
ir hebrajų kalbose. Visose šio
se kalbose šis žodis pareiškia 
produktyvinės — vaisių at
nešančios veikknės. Teisingai 
kalbame, kada sakome, kad 
muzikos genius sukompanavo 
muzikos kūrinį, kad skulpto
rius sukūrė meno statulų. Ar
ba vėl, jei sakome, kad galin
gas valdovas sukūrė naujus 
valstybės valdytojus. Nuosai- 

| kiai šis žodis tinkamai pri
taikomas tam veiksmui speci
aliame ir ypatingame būde, 
kuris reikalauja begalinės jė
gos veikmę, per kurių Dievas 

: padaro kokį nors daiktų iš 
nieko, arba aiškiau pasakius,

I padaro kad koks nors daik
tas būtų, egzistuotų, ten kur 
pirmiau absoliučiai nieko ne
buvo. Ši, tai yra tikra šio žo
džio teologiška prasmė. Šioje 

| prasmėje mes ir pavartosime 
šį žodį visame šitame tome, 
išėmus, žinoma, tuos atvejus, 
kur bus pažymėta kitaip juos 
suprasti.

Iškart pastebime, jog šis 
sutvėrimo aktas visiškai ski
riasi nuo visų kitų aktų, ku
iliuos mes esame patyrę. Ki
lto tokio panašaus akto neži- 
name. Visi produktyvūs,, vai- 

j šių nešanti piktai mūsų aprėž- 
įtaiiie patyrime reikalauja sub- 
| jekto — daikto, ant kurio bū
tų galima darbuotis. Gavus 
tų daiktų — subjektų, mes 
tuomet galime įvykinti kokį 
nors pakeitimų jau tame esa
nčiame daikte; jo negavę mes 
nieko negalime padaryti. Sku
lptorius, pavyz., nesukuria, nau 
jos statulos,., bet jis tik pakei
čia senojo1 daikto formų -—- iš
vaizdų iš jam paduoto ak
mens arba marmuro; muzikas 
savo instrumentu sukuria vib
racijas, tonus jau esančiame 
ore; chemikas padaro naujas 
substancijas, medžiagas suju
ngdamas arba atskirdamas 
jau esamas . substancijas; net 
mintys ir idėjos, kurios iškart 
išrodo naujutėlės ir realios, 
nėra iš tikrųjų tokios. Pir
miausia, šios mintys ir idėjos 
sauvaliai neegzistuoja, nebū
na be mintytojo, bet yra tik 
jo proto1 bėgančios modifika
cijos — permainos; antra ve
rtus, kad turėjus šias mintis 
ir idėjas, reikalinga turėt jau 
priešegzistuojančių, jau esan
čių 'medžiagų, minčių objek
tus, su kuriais būt galima mi- 

' ntvt ir veikt. Be šių dalykų 
žmogiškoji mintis neįmanoma. 
Visi šie, ir visi kiti žmogui 
galimi produktyvini aktai, y- 
ra tiktai pakeitimai jau esa
nčiuose daiktuose ir ne kas 
kitas. Bet, sutvėrimo aktas 
jokiu būdu į šiuos nepanašus. 
Sutvėrimas nėra. vieno į kitų'- • ■ ' f: ' . • ■ . ■ ' ' ' . ' '
daiktų transformacija -— pa
keitimas, arba emanacija; — 
išplaukiamas :iš paties sutvėrė
jo1 buities, aiba koks įvyksta-,, 
iltis- veiksmas ant jau esan
čios medžiagos. Sutvėrimas 
štai ką reiškia: kad apari

Dievo ir šalia Dievo, nebuvo 
nieko, neegzistavo jokia bū 
tybė. Dievas liuosa valia no
rėjo ir įsakė1, ir, štai, Jo įsa
kymu, Jo vienintelės valios 
galia medžiaga, substancijos, 
būtybės gavo savo egzisten
cijų — gyvenimų. Kur pir
miau nieko1 nebuvo1, dabar at
sirado; kurie dalykai nėra 
Dievas, nė Jo dalis, nė iš Jo 
esmės išplaukimas, bet yra 
daiktas savyje atskiras, turįs 
specialų sava prigimtį, betgi, 
visame kame pasireiniųs Die- 
vumi.

Kaip tas sutvėrimo aktas 
įvyksta, 'to nesuvokiame; jo 
būdas siekia toliau neg mū
sų sųvokos ribos. Šiame atve
jyje negalime patirti nieko. 
Jis siekia toliau už fizinio mo
kslo ribų, kuris tiktai apima 
žmonių patyriamų fenomenų; 
kuris veršiniai ir sekiniai po 
ribuotų jėgų spraudiinu,. ne
išgali prieiti prie pat daiktų 
pradžios, kuomet begalinė, ga- 
jlė veikė. Vis vien šioje idė- 
5jo'Jie nėra. nieko savaime prieš
taraujančio1, nieko žmogaus 
'protui įžeidžiančio. Priešin- 
!gai, Dievas ne tik apreiškė 
'kad tokia buvo visų daiktų 
pradžia, bet pats žmogus gali 

j tai įrodyti, kad taip pradžio- 
įje būta, nors nei jokia teori
ja nepatenkina taip visus žmo 
igaus minčių reikalavimus,I .
kaip ši tiesa.

Dabar kaip tik pareiškiau, 
kad sutvėrimo akto papras
tas išsireiškimas, ‘ ‘padarymas 
kokio daikto iš nieko”, nėra 
pil nai patenkinanti l.ia.ze. — pa 
sakymas. Tas yra dėl to, kad 
paprastoje kalboje žodis -”iš”, 
reiškiai tų subjektų, arba me
džiagų, iš kurios padaroma 
koks nors daiktas, panašiai 

Į kaip sakome, kad dailydė pa- 
idarė iš medžio stalų. Bet yra 
visiškai aišku, kad negalima, 
net ir pačiam Dievui dirbti 
nieku, arba panaudoti niekų 
kaip medžiagų, kad padarius 
kilų kokį dalykų. Ši idėja sau 
prieštaraujanti, Šis, gal, atro
dyt visai mažas, ir visai pa
viršutinis, dalykas, visgi šis 
punktas turi būt išaiškinamas, 

j net ir pabrėžiamas, kadangi 
jau nuoi trečiojo- šimtmečio1 iki 
mūsų laikų sutvėrimo priešai 
'naudojasi šia definicija — iš- 
aiškiniknu, sakydami, kad su
tvėrimo sųvoka. yra sau prieš
taraujanti, kadangi kaip jie 
triumfuojančiai Įrodė, jog y- 
ra negalima kad bet koks dai
ktas liktų padarytas iš nie
ko. Sutvėrimas, tad, būtų tei
singiau išreiškiamas jei pasa
kysime, kad tai yra, sukūri
mas kokio nors daikto jo vi 
saloje, arba vėl, kad tai yra 
ta veikmė, kuri nereikalauja 
jokius jau esančios daiktų ar
ba subjektų potencialybės — 
jėgos, bet sutveriama visiškai 
kas naujo.

Daug kuomi papildys ir pa
aiškins mūsų šios pagrindinės, 
sųvokos idėjų, jei pažvelgsime 
į du arba tris sutvėrimo as
pektus — pažiūras, kurie ski
ria jį į. savo rūšies skyrių. 
Tvariniai būtinai yra', 'aprėžti 
savo prigimtyje ir pajėgose, 
kuomet sutvėrimo aktas rei

kalauja neaprėžto veiksnio, t. 
y., begalinės galybės. Tvari
nys gali tik tada veikti, kuo
met jau turi kitų sutvertų 
daiktų. Pastatyk jį, nors jis 
ir bus aukščiausias, prakil
niausias tvarinys, prieš nie
kybę, neturėdams kuo- grieb
tis, jo1 stipriausia gale yra be
jėgė. Sutvėrimas taip toli 
siekia už sutvertos galios ga
limybes, jog veik galimai pa
sakyti, kad patsai Dievas, no 
rėdamas atlikti sutvėrimo' ak
tų, turi suvartoti visų savo 
begalinę galių.

Antra, galime pastebėt, kad 
sutvėrimo aktas negal būti 
laipsniškas procesas — išsi
vystymas, negali būti laiko 
•matuojamas, judėsiu sėkmės 
vystomas ir negal būti koks 
stovis. Tarp paprastos nebui- 
'ties ir buities negal būti pus
badis, nes tuomet jau būtų 
kokia nors buitis. Niekybė ne
gal augti ir laipsniškai keis
tis į kitų kokį nors daiktų. 
Tad, kadangi augimas, kin
tamumas, sekimas ir judėji
mas reikalauja laiko, o šių 
žymių sutvėrimo1 procese nėr, 
sutvėrimo procesas jo griež
čiausioje prasmėje, tad yra 
tunas, arba teisingiau pareiš
kus, belaikis.

Iš to viso išuina, kad su
tvėrimo faktas yra vienas iš 
tų tiesų, kuri siekia už paty
rimo ribų, už fizinio mokslo 
įrodymų, arba neįrodytnų. Pa 
starasis mokslas vien tenagri- 
nėja matuojamuosius laiko 

‘procesus — išsivystymus, fe- 
1 nominališkas laiko sekines, 
daiktus, kurie vien tepriklau
so prie laiko ir judėsiu, savi- 
tarpiškas daiktų veikiamybes. 
kurios įvyksta laiko sferoje. 
Siekti už šitų ribų ir žengti 
į belaikį produkcijos kraštų, į 
nejudėjimo, neaugimo ir sėk
mės kraštų, priguli filosofui 
ir metafizikui ištirti; gi teo
logas, laikydamas iš apreiški
mo datos, guli veikti kaip au
kštasis apeliacijos teismas.

Mes neslepiam fakto, kad 
sutvėrimo idėja yra sunkiai 
suvokiama; priešingai, pripa
žįstam, kad jos išvidinėje tik
rumoje1, kaip ir jos realizaci
jos — supratimo būde, ji sie
kia už mūsų sųmonės' ribų; ji 
tikrai yra paslaptis. Suprasti 
šių idėjų, taip kaip ir atlikti 
sutvėrimo aktų, yra. virš mūs 
jėgų. Sųvokos lengvumas bū
tinai nėra kelrodis į tiesų, y- 
pač naigrinėjant ir apimant 
aukštuosius ir didžiuosius da
lykus. Beieškant būdo užra
šyti tuos dalykus, kuriuos pa
saulyje' patiriame, ir beieš
kant pirmosios ir galutinos 
daiktų priežasties, būtinai su
tiksime, ankščiau ar vėliau, 
paslaptį. Neatsižvelgiant, ar 
mes į Dievų tikime, ar pripa
žįstame sutvėrimo faktų ar nė 
arba. atmesdami šį faktų mė
ginsime surasti, kitų išeitį, bū
tinai pakliūsime į intelektua
linę — protinę tamsybę. Ge
ri aus mums bus paimti pa
prasčiausių šios problemos pa 
žiūrų, pastatydinti šių pasla
ptį jos tinkamoje vietoje, t. 
y., Dievo pusėje, Kuris iš at
žvilgio šios problemos bega
liai viršija mūsų sųvokų, neg 
padėti šių paslaptį žmonių 
pusėje, kurie, nors ir yra mū
sų artimi, prie kurių turime 
teisės suprasti. Kaip ten ne-, 

s, pastatydinti šių paslaptį

Pirmadienis, •• liepos 20, ~1936

Štai, kų rašo profesorius 
Vladimir Tchernavin, kadaise 
vedęs biologiškas laboratori
jas Murmanske, “Sovietų Ro
juje”, apie šį komunistų ro
jų. Profesorius buvo suaręs-1 
tuotas 1930 m. ir kartu su 
savo moterimi ir sūnumi liko 
nusiųstas į Soloveckų. kon
centracijos stovAldas. Jo įspū
džiai koncentracijos stovyklų:
‘ ‘ U ždarymas koncentracijos

j stovykloj yra žiauriausia bau
smė, kuriai Sovietų valdžios 

'.įstatymai gali užduoti. Žiau
resnė tiktai bausmė tegali bū
ti 'mirtis, kuri taip plačiai 
USSR yra vartojama... Kali
niai siunčiami koncentracijos 
stovyklon be jokio teismo, 
vien tik OGPU nutarimais... 
Didžioji kalinių masė, kone- 
veik du milijonai, ištremti 
dėlto, kad esu “prieš - revo- ' 
liucijonieriai”. Didesnioji tre 
mtinių dalis nė nežino savo 
ištrėmimo priežasčių; daugelis 
net nežino savo nuteisimo nė 
savo ištremimo laiko ilgio. Di
desnė šių kalinių dalis susi
deda iš ūkininkų, kurie pasi
priešino1 šalies rinkimui ir ce-j 

: ntralizaviinui jų produktų iš” 
i jų distriktų. Be to; kalinių 
Į tarpe randasi inteligentų, mo
kytojų, specialistų inžinierių 
ir kitokių žymių asmenų.

Koncentracijos stovyklos da 
į'bas taip nuskirtas, kad tik
tai stiprieji ir geriausiai pri
tyrę išgali jį atlikti, ir tai su 
didžiausiomis pastangomis ir 
į nemažiau kaip į 14 arba. 16 
valandų. Kiekvienas kalinys 
turi atlikti jam skirtų darbų
— “pareigų”, kuris to® “pa
reigos” neatliktų, neturi tei
sės grįžti į savo “barakus”
— gyvenamuosius namelius va 
karui atėjus ir negauna val
gyti. Sušalęs, išalkęs kitų die
nų, tas žmogus visai nebegali 
savo “pareigos” atlikti.

Kalinys lieka nubaustas už 
tai, kad jis būk savu “pareij 
gos” tyčia, neatliko'. Žiemos 
metu tokį individų “lauk iš
meta”, nuogų ir ant kelmo 
pastato.

Kadangi toje šalyje žieinos 
temperatūra iškyla aukščiau 
1(1 laipsnių C., tai nubausta
sis ir nuogas pastatytas ant. 
kelmo tuoj lieka be žado ir 
miršta. Arba jo kojos ir ran- 
įkos nušąlą, o po to gangrena 
įsiskverbia, ir žmogus miršta. 
Vasaros metu žmogų i 1 išmeta 
uodams”,, t. y., pririša nuogų- 
prie medžio. Šiaurės miškuo
se yra tokia daugybė uodų, 
kad sukandžioja mirtinai ir 
su Storiausia oda gyvulį, o> 
žmogus visai negali išsilaiky
ti. Be to, darbo metu darbi
ninkus plaka ir daugelį jų į- 
meta į šaltų, drėgnų kalėjimų,

(Tęsinys 5 pusi.)

Dievo pusėje, bent palengvinu 
kitus dalykus suprasti ir tuoj 
ini įveda tvarkų pasaulin, ku
rį mes pažinome. Paneigti 
Dievų ir Jo dieviškųsias pas
laptis tiktai pasauliui atneša 
sumišimo ir tamsumo, užker
ta teisingo sanprotavifmo ke
lių, dar prieš Įeisiant tam ke
liui pasiekti savo' naturalia.- 
sias ribas.

(Daugiau bus)
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MAŽA LIGONĖ NIEKAD ŽMOGUI NEGERA GĖLĖS
Vienoj ligoninėj sirgo ma

ža, bet pamaldi mergaitė. Į 
tų pačių ligoninę atveža mir
tinai sužeistų jaunikaitį. Tai 
buvo aršus Kristaus Bažny
čios priešas. Sirgdamas jis 
skaito negražias knygas, ne
švankius romanus. Nors jis 
silpnas, jaučia arti savo mir
tį, tačiau nesiliauja skaitęs 
blogas, knygas ir. nesirengia

O Viešpatie, kiek tu 
ienti! Atleisk

man!
Dabar pats, paprašė seselę, 

kad atvestu . kunigą. Atliko 
viso gyvenimo išpažintį ir su
sitaikinęs su Dievu, po dvie
jų valandų atidavė siela Tam, 
Kurio: prieš dvi valandas ne
apkentė.

Taip maža mergaitė išgel-
prie mirties. Gailestingajai bėjo vienų sielų nuo pražūties, 
seselei pasiūlius, atvesti ku
nigų, tik rūsčiai susiraukia ir 
ištaria: “Nereikia”.

daug dėl manęs

Tjiildas.

Vienų vakarų ligonis pa
skaitęs negražių knygų ren
gėsi užmigti. Knygų pasidėjo 
po pagalviu. Mergaitė pama
čiusi kur padėjo knygų, jam 
užmigus vietoj knygos: pade
da po pagalviu Nukryžiuoto
jo paveikslų.

Ryta atsikėlęs ligonis grei
tai tveria už knygos, bet kaip 
jis nustebo vietoj knygos ra
dęs Nukryžiuotų jį. Pasiėmęs 
.To paveikslų į rankas valan
dėlę mušto1. Prisimena jis vi
sus motinos pamokymus. Pri
simena, kad Jis mirė už vi
sos žmonijos nuodėmes; Pri
simena, kad kiekviena nuodė
mė Jam yra taip skaudi, lyg 
kad Jį vėl prie kryžiaus kal
tų. Staiga susijaudinęs sušun
ka :

STRIKATAI MEKEKE

(Pasaka)
Senų senovėje gyveno žmo

gus, prastas darbininkas. Jis 
skaldė uolas ir tašė iš jų ak
menis. Sunkiai turėjo tas 
žmogus1 dirbti, o pelno labai 
mažai tegaudavo. Nepatiko 
jam tasai darbas. Ir tarė jis 
kartų sunkiai dūsaudamas: 
“O, kad būčiau turtingas ir 
galėčiau gyventi puikiuose ru

imuose.” Tuojau stojo prieš 
jį angelas ir tarė: “Tebūnie, 
kaip tu nori.

Leisi puošia pievų 
Ir namų darželį,
Gėlėmis papuošim 
Kryžkelės smūtkelį.

Iš gėlių vainikų 
Gražų mes nupinsim,
Su malda širdyje 
Kryžių padabinsim:

G. Balandėlis.

SUMANI VIRĖJA
Ponia liepia naujai paimtai 

tarnaitei, išvirti kiaušiniu.

Šoka kiškis po pievelę 
Strikatai, strikatai,,
Saulė šildo.' jam kuprelę 
Iš aukštai, iš aukštai.

Tu kiškuti, tu mažuti, 
Šokinėk, šokinėk,
Bet į daržų kupūstėlių 
Nežiūrėk, nežiūrėk.

Gano Mikas žilų ožkų 
Vis lauke, vis lauke,
Jo ožkytė mekekena:
Vilkai, vilkai, mekeke.

Tu ožkyte nešk barzdvtę, 
Žalių žolę rauk, rauk,
Bet vilkelio iš miškelio 
Nesišauk, nesišauk!

p. Nemunėlis.

SILVER DOLLAR BRADY RENTS
PENTHOUSE FOR PRIZE HORSE

Silver Dollar Brady, vvealthy covvboy from Dalias, has the world’s fifst 
“penthouse corral” high above Chicago on the 17th floor of Hotel Sher- 
man. Brady and his horse are shown here “at home” looking out over 
the city’s attractive skyline.

“More Silver Dollars in eireula- 
tion \vill bsing hack better busi- 
ness cottMMons a whole lot faaįar.”

Tli^’s the idea of Silver Dollar 
Brady, vvho arrived in. Chicago to- 
day, with the intention of getting 
jnore Silver Dollars in circulation.

Brady, big, six-foot vvealthy 
rancher from the West, vvalked into. 
Ule Hotel Sherman today, his prize 

trailing behind. First, be 
tegistered with the horse at his 
beeis . . . then be went into the 
eoffee shop and both man and heast
had a bite to eat. ©

He had wired for reservations 
for®himself and horse, and vvas 
given a penthouse high above the 
Street on the 17tp floor, wlth ą sner

eial corral, hay, Oats and all, for 
his horse.

“The trouble with paper dollars 
is, you don’t feel ’em in your pock- 
et,” Brady said. “Now, it’s differ- 
ent with Silver Dollars. You know 
you got ’em. They seem to mean 
a vvhole lot more. Būt because 
they’re heavy, you spend ’em a lot 
ąuicker.”

Brady said he vvas going to urge 
Chicago merchants to pay their em- 
ployees in Silver Dollars.

“Then you just watch business 
boom,” he said.

Brady, vvho is an Ambassador ©f 
Good Will for the Tezas Centeoalai 
Ezposition at Dalias, wears a valua- 
ble beit made of old and rare Silver 
Dollars. _j

Ir akmenų skaldytojas pa
sidarė turtingas. Gyveno pui
kiuose; rūmuose. Bet kartų va
žiavo pro jo namus karalius.
Priešais karalių jojo daug 
kareivių, o ant jo galvos tar- kiaušinių, ponia vėl 
nai laikė uždėję aukso vaini- ,virtuvėn ir sako:

Tik žiūrėk, minkštai iš-
virk!

Nesulaukdama

SKAUTAI CHICAGOS GATVĖJE

Anądien skautų kuopelės gavo progos pamatyti ir pasimokyti, kaip Chicagos įmo
nių centro skersgatviuose tvarkomasi trafikas. State gatvės kai kuriuose skersgatviuose 
vieni skautai kokį laikų tvarkė trafikų. ,(Acme pboto).

l AUDRA

kų. Kų tik karalius sutiko, 
visi prieš jį lenkėsi. Nusiminė 
turtuolis ir apėmė jį pavydas, 
kad negarbina jo. Atsidūso ir 
sušuko: “Noriu būti kara
lius.” Tuojau angelas tarė: 
“Tebūnie kaip nori.” Ir ak- 
menskaldis tapo karalium. 
Pulkai kareivių jį lydėjo, tar
nai ant galvos laikė vainikų, 
visi atidavė garbę.

Keliavo jis kaitrių dienų. 
Saulė jį kepino. Ėmė skųstis; 
karalius, kad saulė už jį ga
lingesnė. Neramu darėsi ka
raliui. “O, kad galėčiau būti 
saule,” — tarė jis nusiminęs. 
Tuojau pasirodė angelas ir 
tarė,: “Tebūnie kaip nori.”

Ir pavirto karalius saule ir 
šildė savo spinduliais visus 
karalius ir kitus gyvenančius 
žemėje. J

Bet užėjo debesis. Ir sau
lės1 šviesa negalėjo pro' jį. pra
siskverbti. Supyko saulė, kad 
debesis už saulę galingesnis. 
Norėjo virsti debesiu. Vėl ta
rė angelas: “Tebūnie, kaip 
nori,” ir tapo debesiu ir den
gė žemę nuo saulės. Iš debe
sio pradėjo lyti. Patvino u- 
pės. /Vanduo griovė viskų, tik 
uolos pergalėti negalėjo. Ji 
stovėjo nepajudinama. “Ak, 
koks aš nelaimingas...” — su
šuko debesis. Uola stipresnė 
už mane — ji stovi, nė ne
kruta. Norėčiau pavirsti uo
la.” Tuojau angelas tarė: 
“Tebūnie, kaip nori.” Tr jis 
pavirto uola, nejudėjo, kai 
griaudė ir lijo.

Bet atėjo žmogus su kūju 
ir pradėjo skaldyti uolų. Ir 
sušuko uola: “O, aš nelaimin
ga! Štai žmogus stipresnis, už 
mane! Noriu tapti žmogumi.”

Vienų gražių vasaros die
nų, aš ir keli mano draugai, 

į pasiėmę krepšelius, išėjome 
1 uogauti. Diena buvo šilta ir 
graži. Kelias ėjo per tankų 
miškų, kuriame giedojo įvai- 

kaip i’ūs, paukščiai.
tamsta sakei. Tamsta liepei Vakaruose pasirodė mažas 
išvirti minkštai, o kiaušiniai juodas debesėlis. Jisl taip 
verda jau visas- pusvalandis greitai kilo:, kad bežiūrint iš-

ilgesnį lai-
eina

šioP

o paskui lyg iš kibiro pylė. mums nieko blogo neatsiti- 
Žaibai ugnimi padangėj skrai- ko; o mes papasakojome, 
do, o griaustinis kaip iš pa- kaip praleidome miške audrų

Kodėl gi neduodi 
dausinių ?

— Kad dar neišvirė

lig

ir vis dar kieti, net tarška.

MĮSLĖ
Vienas ponas Įsakė savo 

darbininkams šieno nepjauti, 
miltų nemalti, malkų nekapo
ti, tų daiktų iš niekur nepirk
ti ir vis. dėlto jų turėti. Dar
bininkai išpildė pono paliepi
mų ir visko turėjo.

Kaip jie tai padarė?
Ats. Piovė ne šienų, bet 

į žolę, malė ne miltus, bet grū- 
Įdus, kapojo ne malkas, bet 
medžius.

Vėl tarė angelas: “Tebūnie, 
kaip nori.” Ir uola virto žmo
gum., prastu darbininku, kaip 
pirma buvo, lupo akmenis iš 
uolos, labai sunkiai dirbo ir ( 
mažai kų pelnė bet ant savo 
dalies neberūgojo.

A. M. '(“M. LN) lašai'. I

augo lyg koks mūras dide
lis debesys.

Mes metėme rinkę ir bėgo- 
me kuo greičiausiai pas eigu
lį, kuris gyveno čia pat ųŽ 
miško.

Jau pradėjo ir žaibai Myk
čioti, ir griaustinis smarkiau 
griauti. Saulė pasidarė baltai 
blizganti. Nusigandę, pama
tėm, kad nebesuspėsime pa
bėgti, pabudome po tankia 
egle, laukdami ligi pereis au
dra.

Debesys vis kilo ir netru
kus uždengė saulę. Jis taip 
šniokštė, kad baisu darės. 
Pagaliau pasidarė tokia tyla, 
kad lekiančios museles zirzi
mas buvo girdėti.

Pagaliau, kad pakilo vėjas, 
tai net medžiai linko, o lapų 
ir smėlio sūkuriai aukščiau 
miško! kilo.

Pradėjo kristi dideli lietaus 
karto jie krito retai,

ir kad griaustinis uždegė, to
li nežinia kieno) trobesį.

Tėvas pagyrė mūsų nusi
statymų audros metu nesislėp- 

issin- pQ medžiu. P. B.

traukli duoda.
Mes tupėjome drebėdami, o 

čia blyksi, kad trenks, net 
žemė sudrebėjo. Mes, nema- 
tamos jėgos įstumti, 
tom iš po eglės.

Buvome girdėję, kad audros 
metu pavojinga būti po me
džiu, tai nutarėme nebegrįžti 
po elge, bet išbūti ant lietaus, 
kolei audra praeis.

Netrukus lietus pradėjo 
mažėti ir visai nustojo lyti; 
griaustinis jau toli, lyg ma
lūno girnos, dundėjo. Paga
liau ir saulė pasirodė.

Kai debesys buvo kitame 
dangaus skliauste, pasirodė 
septynspalvė juosta, vaivoryk
štė. Mes visi nudžiugome,' 
kad laimingai ir greitai pra
ėjo mums baisioji audra.

Bėgom į namus. Išėję iš 
miško pamatėme, kad pievos 
aptvinę, lyg didžiausios upės, 
o laukuose javai išgulę lyg 
kieno išvolioti. Paukšteliai 
linksmai čiulbėjo įvairiais 
balseliais. Mums einant per 
kaimų, būrys mažų vaikų 
včje plojo ir minkė 
bus” iš dumblo;

Parėję namo, radome 
miškius s usi rūpinusius 
mūsų. Visi

ČIGONAS IR ŠEIMJ 
NINKAS

Vienų kartų šeimininkas 
nutvėrė sandelyje bevagiant 
ir klausia: “Ko tu čia įėjai?”

Čigonas sakė: ‘1 Dovanok’,
tėveli, man dantis skauda, ir 
nebežinau, kur aš atėjau.”

Šeimininkas, išvedęs čigonų 
iš sandelio ir pavadinęs šei
mynų, ketino jį mušti. Čigo
nas sako.; “Na, tėveli, kų da
rysi, tik jau per tvorų ne
mesk, nesi aš tada ir čigonu 
nebebūsiu.”

Šeimininkas kapt už gal
vos, šeimyna už kojų ir drebi 
čigonų per tvorų.

Čigonas atsikėlęs tarė: “Be
pigu tau buvo sugauti čigo
nas sandelyje, bet sargauk’, jį 
laukuose.” Ir nudūmė sau.

py r a gė

džiaugės,

ri a- 
dėl 

kad

— Žiūrėk, šeimininke, sriu- 
radau vinį!

— Tai kų, už trisdešimt 
centų norėtumei rasti vežimų.

CJNCLE WIGGILY’S TRICKS

LTTTLE BUDDY By Bruce Stuart
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Lietuviai Katalikai Vatikane Turi Gėrę Vardę - 
Lietuviu Skyrius Geresnis Už Kaimyninius 
Skyrius - Šv. Tėvo Laiminimas Katalikų 

Akcijos Nariams

Grįždamas į tėvynę, kreipė katalikaims į vieningo-
vysk. T. Matulionis pakeli i,mo reikalą. Nurodė, kad rr- 
užsuko į Rymą ir ten sutvar
kė lietuvių dalyvavimo pa
saulinėj kat. spaudos parodo
je reikalą. Puvo įsitikinta,

kia budėti, nes dabar k.,!a 
visokios naujos srovės, skver
biasi įvairios dėjos, kurios 
mėgina dangstytis krikšč-io-.iy-

Ka inėr geriau, tai g^rai ir taip. Kad tvankiose Chi- 
eago gatvėse vaikai nekęstų šilumos, gaisro departa
mentas kai kuriose gatvėse atsukęs liydrantus paleido 
vandenį. Vaikučiai, kaip matome, ant gatvės maudosi.

kad yra labai svarbu, jog Lie-Įbes vardu, bet iš tikro kn im
tuvą toje parodoje dalyvautu. Į čionybei yra labai žalingos. Iš 
Pastatytosios sąlygos pasiro-{visų sunkumų tegali išvesti 
dė priimtinos. Tokia buvo nuo i gyvas tikėjimas. Baigdamas 
monė ir visų, gyvenančių By-! savo kalbą, Šv. Petro1

tuvoj pasireiškė gili Mairo
nio patriotinio idealizmo kri-! 
zė. Nors poetas nemažiau už 
kitus džiaugiasi nepriklauso-! 
mykęs atgavimu, tačiau savo 
kūryboje ta įvykio jau nebeiš- 

l reiškia taip entuziastingai ir 
į kūrybiškai stipriai, kaip eilė- 
, rašaluose, kuriuose buvo- vai
zduojamas tik tolimas ir vi- I _ . .

Iliojąs laisvės idealas. Kuriam 
i laikui praslinkus po nepuikiau 
Į somybės atgavimo poetas kai 
i kurioms mūsų nepriklausomo ' 
| gyvenimo neigiamiems reiški 
i niams nepagailėjo aštrios ir 
i karčios satyros: Lietuva — di- ■

me, kad Lietuva gali parod >- 
je garbingai dalyvauti. Tad 
buvo susižinota su Kaunu, su 
Metropolitu.

Šv. Tėvas, belankydamas pa 
rodos būstus, pamatė, kad lie
tuviai pradėjo dirbti vieni iš 
pirmųjų. Bet paskiau patyrė, 
kad jau nedalyvaus. Pradėjo 
teirautis, kodėl, kas atsitiko.

pape-
dininkas akcentavo: unio, u- 
nio, unio! Kat. atstovus šv. 
Tėvas įpareigojo parvykus na 
mo, kaip pats pažymėjo: ‘‘vė
sų krikščionių senstančio Tė
vo” vardu perduoti palaimi
nimą visiems tikintiesiems, o 
ypač kat. akc. nariams, ku
nigams, jaunimui, vaikam.-

Rytojaus dieną amu -
n-

buvo
susisKi. s‘eTada jvm buvo viskas pupa- encija. Dalyviai 

šakota. Kai sužinojo, kad ve! grupėmis pagal kalbas: pran- 
dalyvaus, pareiškė norą pus cūzų, vokiečių, anglų. Šv. Tė- 
lietuvių skyrių atidaryti. Kai
viskas buvo sutvarkyta, Šv.
Tėvui apie tai pranešta, ir jis, 
atėjęs, lietuvių skyrių oficia
liai atidarė. Šv. Tėvas apžiū
rėjo lietuvių eksponatus ir 
viskuo labai, domėjosi. Žinant, 
kaip Šv. Tėvas yra labai už
siėmęs, tas jo Lietuva nepa
prastas domėjitmąsis ir paties 
asmeninis dalyvavimas bet. 
sk. atidaryme sudaro lie ki
viams retą garbę. Jei dėl ko
kių nors svarbių priežasčių Į 
būtų negalėjęs pats atvestu

vas į Įtiek vieną grupę prašne
ko, visus palaimino'. Vėsos iš
kilmės buvo labai. įspūdingos.

pasikalbėjimą, 
vyskupas, maloniai

baigt tanias

TRYS NESPAUSDINTI MAIRONIO 
EILĖRAŠČIAI

tai Šv. Tėvo vardu parodoj 
liet. skyrių būtų atidaręs keid. 
Pacei Ii. Žinoma, tuo Šv. T-ivo 
parodyti, labai dideliu palan
kumu lietuviams katalikams 
tenka tik džiaugtis ir didžiuo
tis.

— Šiaip lietuvių skyrius, — 
sako vysk. T. Matulionis, — 
atrodo1 neblogai. Nors jis nė
ra vienas iš geriausių, bet ir 
neblogiausias. Lietuviai gavo 
gražią salę ir artimųjų kai
mynų neperp ui k i a tįsias sales 
lengvai nukonkuruoja. Lietu
vių skyrimui rūpinasi Tėvai 
Marijonai,, jį tvarko ir prižiū
ri kun. dr. J. Vaišnora. Ki
lusieji su lenkais ginčai, nu
skambėję ir spaudoje, lietu
vių skyriumi bei. jos ekspo
natais sukėlė dar didesnį su
sidomėjimą. Apie tai Romo
je veik visi žino. Panašų in- į ...ridentą, kaip) lietuviai, su ten-1 
kais, turėjo dėl žemėlapio ir 
vengrai. Lietuviams, --— sako 
Ganytojas, -— žmonės ir paro
dos komitete, ir Vatikane la
bai' palankūs. O lietuviai pa
rodoje turi. kuo. pasirodyti. ir 
gerai, kad dalyvauja kad ne
išsiskiria iš kat. tautui šeimos.

Kai Ganytojas nuvyko į 
Romą, ten tuo laiku buvo vi-n 
eilė iškilmių. Bazilikoj buvo 
įspūdingos pamaldos. Iš viso 
pasaulio suvažiavo- Kataiinų 
Akcijos veikėjai. Iš lietuvių 
dalyvavo vysk. T'. Matulio Ms 
ir kun. Mikšys. Po pamykiu 
buvo' priėmimas. Jame d dy- 
vavo keli tūkstančiai atstovų. 
Šv. Tėvas pasakė labai jaus
mingą prakalbą. Kalbėjo- lo
tyniškai apie valandą taiko, 

tingų dėmesį Šv. Tėvas

nan Kiny 
šypsodamasis, pastebėjo, kad 
visame pasaulyje pastebimas 
grįžulas j Dievą per Piicuu- 
ristiją. Ypač stiprų įspūdį pa
darė taut. eucb. kongresas 
Clevelamle. Ti n atskirai po
sėdžiavo net kat. -policininku, 
slaugių, ir kt. sekcijos. Labai 
butų gražu, kad ir mūsų t ė- 

i vyne per Kristų Euchari.-ti- 
' joje atgimtų, kad išnykti] y- 
* dos, i si viešpatautu vieny iū,

Dr. J. Balys,, vartydamas 
Maironio knygas, tarp jų už
tiko tris jo dar niekur nespau
sdintus eilėraščius. Iš jų ypač- 
įdomus eilėraštis Skausmo 
skundas. Šis eilėraštis, pasak 
atradėjo, parašytas 1927 me
tais rugpjūčio' 22 dieną Pava- Į 
sario Balsų 1920 m. laidos ti- Į 
tulinio- viršelio antroje pusė-Į 
je. Prie jo pralies autoriaus' 
ranka prirašyti žodžiai: “Spau 
sdinti tik po mnno mirties:'’ 
Skausmo skundą, matyt, poe
tas rašė būd'atnas didžiai su- 
sigriaužęs dėl šmeižtų, kurių 
jam idėjiniai prusai dėl joj 
į > at r io lizino ne siga i 1 ė d avo.

šį eilėraštį, kaip labui cha
rakteringa ano meto poeto 
nuotaikai, mes čia visą paci
tuosime:

L’ž tatai, kad tave, tave 
vieną tiktai

Nuo jaunųjų dienų aš mylė
jau karštai,

Kad tau įkvėptas, amžinas

" I dvynių žemė, Apsaugok Vieš- 
i patie, Nuolat verkšlenančiams 
j politikams, Kai kam, Laiki- .

------ Į nosios- sostinės skerdykloj. Čia I
Neburnok, kad lig šiolei ten' ]\faįronįs negailestingai plaka 

viskas venai© Į didžiąsias to laikotarpio ir jos
Bet gi duota pakampių 1 vadų ydas: niekšingumą, ky- 

šmeižtams visagaliai., gpų ėmimą, lėbavimą, ištvir-,
Ir štai,, kaip kareivis nely- davimą, idealų žlugimą... (plg. Į 

gioj kovoj, y. Mykolaitis - Patinas Nau-
Be garbės ir be vardo te- joji lietuvių literatūra, 246— 

vynėj laisvoj 247 psl.). Prie šios rūšies eilė-
Aš perblokštas ir vienas!., raščių tenka priskaityti ir 

O mano tėvynė?.. Skausmo skundas. Jei pirmo-
Gint ji savo sūnų kitados sios satyros savo moty vais ir jįa pos gįesm§s originalo, ra-ismiė — eilėraštis perdėm reli 

_ garbę gynė! jų išreiškimu yra artimesnės 1 §yto ,&nt papra&toi popieriaus I gini o turinio.
Bet <Lbar be garbes, be so- poetQ patriotinei — visuome- ‘lapuko? yra ir mašinėle &ura.

stmes pati! ninei lyrikai, tai Skausmo sku gyta kopija gu autoriaag pa.
partijų paitųonis ndas egocentrinei indivi- ta.isomis- Kristui Karaliui are

THINGS THAT NEVER HAPPEN
CopyngM. Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.

A. D-tis

Vien t ii
dirva plati. dualinei lyrikai. Čia poetas

Maironis savo kūryboje y-'dėl prieš jį pakampiais sklei-

Didesnė Jėga Nervuotiems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims

meile, dora.’ Pn. V V

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
trečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, 

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAIjLY akių 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S, Ashland Avenue
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak.
Tel. OANal 0523

NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą,, t. y, elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangūs 
nervų suirutėse, kurios pagimdo “nu
sidėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išbiyšku- 
sieins, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONK turi šešias kitas bran- 
ias gyduoles. Pradekit imt NUGA-. 
TONE šiandien ir temykite kaip 
stiprėsit. Parduoda visi aptiekoriai

tarp Maironio knygų buvo' su- kalus aprūpino “ Brango ” lai-įsu garantija . grąžinti pinigus. Tik 1 J & , 1 ja o į Vienas Doleris menesio trytmentui.
vakorčiu agentūra. Į nuo užkietėjimo imkit—uga-sol,

0 1— Idealų Liuosuotoją vidurių 2oc
ir 5oc.

;ai. idealizavo Lietuvos .džiainų šmeižtų jaučias giliai j Išvažiavo K. Račkienė
praeitį, jos-gamtos grožį. Jis įžeistas ir nusivylęs savo te-j ----------
savo eilėraščiuose pranašingai | vyne, kuri “savo- sūnų kita-j

, ir entuziastiškai skelbė arte-Idos garbę gynė’ . Kokia ti 
Į jaučią tautos laisvę. Tuose sa
vo eilėraščiuose Maironis kaip 
patriotizmo dainius stipriau
siai pasireiškia. Pervertę vi
są Maironio kūrybą chrono
logine tvarka, pasak prof. My-

patingi

Vakar vakare išvažiavo - 
‘•iNew Yorkan žymi Chicagos 

šmeižtai, keno ir kuria inten ' lietuvių katalikų moterų vei- 
cija jie buvo skleidžiami šian- kėja ponia Kotryna Račkienė. 
dien dar per anksti visą tai Į jg New Yorko išvažiuoja Lie- 
kelti aikštėn. tuvon prancūzų .linijos laivu

Brang su Skausmo skundu Jie De France. Kelionės rei-

giesmes - po. kojų jkolaičio-, pastebime, kad pat-j rasti dar du eilėraščiai: Fedt
Iki šiol nenuilsdamas kloju ,.iotin'is' visuomeninis poeto i-j rantų Himnas, ir Kristui Ka-Į

ir kloju, Idealizmas ir antuziazmas žy- Į raliui giesmė. Federantų įtini- ' —
Kad kai pranašas tau. atgi-! Įnįaį atslūgsta po: spaudos grą ; nas parašytas Pavasario bal-

111 imą. skelbiau 
Jį už savo gyvybę pamilęs

labiau!..
O, už tai tavo priešai manęs 

nepamėgo.
I r į aukštas angas, dantis 

grieždami bėgo!
Deja, ten už aukštų, už ga

lingų angų
Nuo Jugurtos*) laikų ne

sunku pirkt draugų:

Laini'ingos Kelionės!

•*)Jugurta — Nuinidijo-s ka
ralius, gyvenęs 160—104 prieš 
Kristaus gimimą.

LIETUVIAI DAKTARAI
Res. 6924 S. Talman Avė,
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. OANal 2345

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. F. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—-6 vak 

Trečiadieniais ii' SekmatLeniaia
pagal SBtartj

žiiiimo ir dar labiau krinta 
n epri k lausc’n i oje L i ctuvo j e. 
Pasiekus tą idealą, dėl kurio 
kovojo spaudos draudimo ga
dynės patriotai, Maironio kū
ryboje kyla kriticizmas ir ne
pasitikėjimas naujais laikais 
ir naujais žmonėmis. Ypač po 
didžiojo karo1, nepriklaus. Lie-

siį 1920 ui. laidos 119 psl. ant
roje tuščioje pusėje ir be da- 1 
tos.. Šis himnas greičiausiai 
galėjo- būti parašytas papra
šius Lietuvių Darbo- Federa
cijos vadovams. Jame išreiš
kiama federantų ideologija. 
Kristui Karaliui giesmė para-; 
syta 1928 m. birželio 5 d. Ša-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAKSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Chicago

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

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet b659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namą Tel. PROspeet 1930

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį
Tel. Ofiso BOUlevarū 5913—14
Res. VICtory 2343

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

756 West 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPuhlic 7868

DR. T. DUNDULIS j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

4157 Archer Avenue
Tek VIRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• 2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
. N u,o 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 jai. do pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

DR. MAURIGE KAHN '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400

VALANDOS: !
Nuo 10-12 v, rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak- '

Važiuokite į Lietuvę

EKSKURSIJOS
Ant Visų LaivŲ 
Greitas Patarnavimas

B. R. PIETKEWICZ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St.

GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savingsi and Loan As- 
dividendą ant

%

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigusi yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation, YVasliington, D. C.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po■ ant
rašu 2202 West Cermak Road. skersai Metropolitan 
State Bank.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor- 
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro
mos nuo 5 ild 15 metų.

Namų savininkai reikalaujantieji morgičiŲ visados 
kreipkitės į

ANO LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

W. Cermak Road
BEN J. KAZAKATOKAS,
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Dzerzinskis, Lozoraitis ir Kriauciusas 
Kauno Kalejius

Vienas iš žymiausių aušri
ninkų anų laikų didelis veikė
jas, buvęs “Vilniaus Žinių” 
ir kitrr lietuviškų laikraščių 
redaktoriumi ir bendradarbiu, 
keletą, meti} mūsų žandarų ka
linamas Jonas Kriaučiūnas 
dabar pasakoja labai įdomių1 
nuotykių, įvykusių Kaune 
prieš 39-40 metų.

Garsus, žandarų viršininkas 
Miesajedovas suima 

Kriaučiūną

Prieš 40 metų J. Kriaučiū
nas gyvenęs Kybartuose. Jis 
dirbęs vienoje tarptautinėje 
susisiekimo bendrovėje. Kaip 
ir paprastai, jis vieną kartą 
iš Tilžės parsinešęs lietuviškų 
laikraščių. Nakties metu į 
Kriaučiūno butą pasibeldė ne
žinomi žmonės. Kai jis atida
rė tuoj paimate garsųjį Kyba
rtų žandarų viršininką Mieso- 
jedovą ir Marijampolės žanda 
rų viršininką Vonseckį. Su 
jais kartu buvo atėjęs Mari
jampolės prokuroro padėjėjas 
ir keli žandarai. Kriaučiūno 
bute jie padarė kratą, ir radę 
“Varpo” bei “Ūkininko” ke
letą egzempliorių, juos pasi
ėmė. Kriaučiūnas Miesojedovo 
įsakymu, buvęs suimtas, nu
varytas i Marijampolę ir už
darytas į arešto namus. Seka
nčią dieną jį, žandarai nufo
tografavę, paleido. Tačiau ne
ilgam. Po 2-jų dienų šis vie
nas įžymiausių Suvalkijos lie
tuvių veikėjų žandarų, virši
ninko įsakymu, vėl buvęs su- 

ūafėštuotaš.' Sūiliitąjį Kriaučių 
ną žandarai atgabeno į Kau
no kalėjimą ir patalpino že- 
mutiniafme aukšte.

Kaip Lozoraitis atsirado 
K&uno kalėjime

Dabartinio Lietuvos užs.

!!W

reik. ministerio brolis Jonas 
Lozoraitis anais spaudos drau 
dirno laikais aktingai veikė, 
atseit, platino uždraustas lie
tuvių knygas ir veikė prieš 
rusų vyriausybę. Jis gyvino 
netoli Pilviškių miest. geleži
nkelio stoties — Baltrušių kai 
me, kur valdė vidutinio didu
mo ūkį. J. Lozoraitis mėgda
vo rašyti savo draugams ko
respondencijas. Kai kurie jo 
laiškai, turbūt pateko į gar
saus Marijampolės žandaro ą- 
ko Vonseckio rankas. Tas le
nkas iki kaulo parsidavęs ru
sams, uoliai naikino Lietuvo
je viską, kas tik jo' akims žiū
rint buvo lietuviška. Lozorai-
tis suėmimo metu buvo Km- knr Jllodn ateidavo Paimtl 
kaze. Mat, jis tarnavo Tiflise,

Tikras stadiumas. Žaismavietė (playground) neseniai pastatyta ir baigta Įrengti 
Dionne penkiukėms žaisti. Sienoje aplink padaryta koridorius vizitorianis žiūrėti, 
kaip žaidžia tos mergaitės. Toliau matosi Dafoe ligoninė.

MISIJŲ REIKALU
Paskirta du Tėvų Marijonų kunigai misijoms Amerikoje 

— kun. j. Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A. Markūnas, M.I.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį.

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

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

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

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

SIGMUNDAS
CHERBAUSKIS

mirė liepos 13 d., 19.36 m. pa
likdamas dideliame nuliūdime 
savo mylimus tėvelius Pran
ciškų ir Maręįjoną, 3 brolius: 
Pranciškų, Petrą, ir Joną, 2 
seseris; Oną ir Teresę, ir gi
mines ir draugus.
• Laidotuvės įvyko liepos 16 
d. Kūnas buvo nulydėtas į ka
pines po gedulingų pamaldų 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. baž
nyčioje, Westville, III.

Tėveliai, broliai, seserys ir 
giminės šiuomi dėkoja ŠŠ. Pet
ro ii- Povilo par. klebonui kun. 
J. Paukščiui, C. C. J., už atlai- 
kymą gedulingų paįnaldų. Dė
kojame Liet. Vyčių Šatai kuo
pai už jįj pasitarnavimą, už 
vainiką i,r šv. Mišių auką. Ve
lionis buvo Vytis per 5 metus 
ir laikė raštininko vietą, taip
gi buvo choristas Vyčių cho
re. Dėkojame visiems geriems 
pažįstamiems už gėles, šv. Mi
šių aukas ir nulydėjimą j ka
pines.

A. a. Sigmundas gilmė Lie
tuvoj rugsėjo 11 d., 1911 m. 
Buvo atvežtas j Ameriką 1913 
m. Velionis dirbo Dctroit, Mi
ch., ir buvo gerbiamas visuose 
savo darbuose.

Tėveliai, broliai, seserys ir 
giminės dėkojame visiems už 
paskutinį atsisveikinimą ir sa
kome jam: ilsėkis Viešpaties 
ramybėje.

Nuliūdę, lieką: Tėvai, Bro
liai, Seserys ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

UDEIKIS

TĖVAS
REPublie 8340

viename' kariuomenės pulke.
Kai žandarų vir-kas Vonsec- 
kis surado prieš Lozoraitį ka
ltinamos medžiagos, tai įsa
kė jį tuojau suimti. Lozorai
tis kariškais drabužiais buvo 
atgabentas. į Kauno kalėjimą 
ir patalpintas gretimoje ka
meroje, kur jau sėdėjo Kriau
čiūnas.
Dzeržinskis patenka j Kauno 

kalėjimą

Būsiantis Sovietų Rusijos 
žvalgybos v-kas, Dzeržinskis, 
kilimo iš Lietuvos, rusų žan
darų jau seniai buvo žinomas 
kaip aktyvus ir pavojingas re
voliucionierius. Jis kelis kar
tus, okrankos įsakymu, buvęs 
suiimta-s Vilniuje ir kituose 
miestuose. 1896-97 m. Dzer
žinskis atvyko į Kauną dirbti 
revoliucionieriaus darbą. Jis 

; čia rado savo draugų ir, tur 
būt, pagal kitų revoliucijos 
vadų nutarimą, čia darbinin
kų tarpe sukelti nerimus. Di
rbti, be abejo, buvo sunku ir 
pavojinga, nes tvirtovės rajo
ne buvo daug karių, o be to, 
•čia stovėjo' gana daug žanda
rų ir buvo ochrankos centras.
Dzeržinskis slaptai dirbo ke
liolika mėnesių. Iš pradžių 

' jam darbas sekėsi, bet vėliau 
jo draugai už pinigus jį ati
davė į ochrankos rankas. Ta
sai revoliucionierius, sukaus
tytas geležimis, buvo atgaben
tas į Kauno kalėjimą ir pa
talpintas žemutiniame aukšte, 
tarp Kriaučiūno ir Lozoraičio' 
kamerų.

Dz-eržinsks su Kriaučiūnu 
kalbasi lotyniškai

Maždaug prieš 40 meti} Kau 
no kalėjime, žem utiniame ko
rpuse tamsiose kamerose sė
dėjo' Kriaučiūnas, Dzeržinskis 
ir Lozoraitis. Kriaučiūnas-, ga
vęs nežinomą, kaimyną, tuo
jau su juo susipažino, nors jo 
akyse dar nebuvo matęs, t) 
susipažino, kalbėdamas iš gre
timo lango. Rusų kalba tuv 
laiku vartoti buvo gana pavo
jinga, nes turinį galėjo supra
sti budį kalėjimo sargai. Šiuo 
du bandų suimtieji, mokėda 
mi neblogai lotynų kalbą, ją
ją pasinaudojo ir savu pasi 
kalbėjimą visuo-'met darydavo 
tik lotyniškai. Iš pradžių Dze
ržinskis labai nerimo, bet vė
liau kiek apsiprato. Po kurio 
laiko Kriaučiūnas Dzeržinskį 
susitiko kalėjimo koridoriuje,

ndens ir maisto. Tada būsian
tis Sovietų Rusijos Čekos pir
mininkas nešiojo- ilgus plau
kus ir dėvėjo tamsius rūbus. 
Pavasarį išaušus saulei, Dzer
žinskis pro atdarą langą daž
nai dainuodavo monotoniškas 
dainas.

Skirtingais keliais
J Pirmutinis iš Kauno kalė
jimo buvo išleistas Lozorai
tis. Jis, greičiausiai buvo- siu
nčiamas Marijampolės žanda
rų v-ko Vonseckio žinion. Dze
ržinskis po kelių mėnesių bu
vo išsiųstas į Vilniaus kalė-

mas ir teisimas kontrrevoliu
cionierių. Tsb

kos savaitės, ten yra 10 die
nų. Ši milijoninė darbininkų 
armijįa, nėra. aprūpinta ne tik 
finansiniai, bet neturi nei da
rbinių drabužių. Tuos pačius 
drabužius perduoda iš rankų 
į rankas. Jokių priemonių ne
siima apsaugoti darbininkų 
gyvastį darbo metu, nors da
rbas būtų pavojingiausias ’ ’.

■Taigi iš prof. Tcliernavin 
aprašymų, aiškiai matome 
koks yra tas “bolševikų ro
jus” Rusijoj.

Mano patarimas, tai vi
siems komunizmo skelbėjams

ir - agitatoriams - komunis
tams išpirkti tikietą į Solo- 
vt'ckų koncentracijos stovyk
las ir tegu jie ten paragauja 
to “rojaus”, kurį jie perša 
darbininkams. Suprantama, 
tikietą išpirkti tik į vieną pu
sę.

kada jam sako eiti malki} at
nešti, nes jį vistiek tada nu
šautų už nepaklusnybę vald
žiai. '

Kaliniai dažnai, patys nusi- 
gyvemmas. Jį sužinosime iš žudo> negalėda&ni pakęsti tero

ro. i i
Jaunųjų moterų būkle labai 

mizerna ir žiauri. OGPU vy
rai esą verčią jas gyventi su 
jais. Kurios atsisako, toms 
užduodama sunkūs darbai, į- 
žedžia jas, gyvuliškai nužemi
na, muša, o kurios pasiduoda 
tai po kiek laiko lieka bjau
rių ligų aukomis.

Vietoj 7—8 darbo valandų 
į dieną, koncentracijos stovy
kloje kaliniai dirba 16 valan
dų; vietoj 5 dienų sočiai ištiš-

Kiekvienam .įdomu. pažinti 
rvenimas. Jį sužinosime 

neseniai išėjusios knygos.

SENIS S. SAKO:

(Tęsinys iš 2 pusi.)
kur miršta nuo šalčio ir bado. 
Tokiu būdu OGPU prašalina 
negeistinus jai darbininkus.

Net ir geriausieji darbiniu- 
kai nėra, laisvi nuo tokių bau- 

smūgių. Bendraismili ir vi-
jiiną tad Kaune pasiliko t’K gį darbininkai yra plakami., 
J. Kriaučiūnas. Vėliau ir jis
per Vilnių buvo išsiųstas į 
Petrapili, kur buvo kalinamas 
apie du metu.

Po 1917 m. revoliucijos, 
Dzeržinskis tapo vienu svar-

Nuplaka už mažiausį pasiprie
šinimą; žodžiu sakant, kiek
vieną kalinį, kuris prižiūrė
tojui nepatinka baisiai kanki
na. ir plaka; atima nuo jo dra
bužius. Ypatingas paprotys,

biausių Sovietų Rusijos akty-į tai atimti nuo darbininko dra- 
vių žmonių. Jis buvo paskir- ;bužius: prižiūrėtojas įsako da
tas Čekos pirmininku. Jo ra-1 rbininkui atnešti malkų, ir 
nkose buvo sujungtas gau.dy-. jam paėjėjus apie 50 sieksnių 

... šauna jam tiesiog į pečius.
Paskui, surašo dokumentą būk 
kalinys “baudė pabėgti” ir 
dėl to į jį šauta. Kalinys ne- 

prįešintis prižiūrėto j ui,A,t. gali

Rinktinio Derliaus Taba
kas Padaro Old Gold Ciga
retus “Dvigubai-švelnius.”

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA"

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

G rabnainių------ O------
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj------ o------

Suvirs 50 metų prityrimo 
------ o——-

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WEŠTERN AVĖ.
arti Grane! Avc.

Telefonas SEESey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PRANCIŠKUS
VIRŠILAS

mirė liepos 18 d., 1936, 7 vai. 
ryto, sulaukęs 58 metų amž.

Kilo iš Telšių Apskr., Žarė
nų parap., Tarvidų kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Agnieška, po tėvais 
Kontautaitė, 3 sūnus: Pranciš
kų, Zenoną ir Edvardą, šv-o- 
gerius ir gimines; o Lietuvoje 
švogerį Juozapą Mečiu ir bro
lienę.

| Kūnas pašarvotas 127 Kast 
įl07th',St,

Laidotuvės įvyks antradienį, 
liepos 21 d., 1936 m. iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Visų Šventų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Sūnūs ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515.

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Halitosis (bad breath) ųuickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
iiither because of stomach disturbanccs, feod 
fermentation, or the wearing of falše teeth, old 
people freque<tly have halitosis (bad breath). 
No wonder ©thers consider them a nuisance.

But?now Science has found that the regular 
ūse of Listerine will often overcome offensive 
mouth odors due to the fermentation of tiny 
bits of food on mouth, teeth, or dental plate 
surfaces.

This safe antiseptic and quick deodorant 
works quickiy. It cleanses mouth, teeth, and 
gum surfaces. Halts fermentation and putre 
faction, a major cause of odors, and then 
counteracts the odors themšelves.

Try using Listerine every two or three days. 
See how much more wholesome it leaves your 
mouth. How it sweetens your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

tN1
it*

My husbond 
my daughters . . .

my friends . . . everybddy 
marvels! They say I look half my oge. 
They flatter me, of course, bot they 
don’t realize it’s the change in my 
hair that has made the change in 
me. When my hair was grey 1 looked 
old . .. older than my years. Now, 
thanks to Clairol my faded, grey. 
streaked hair has been restored to 
ils own color .. . natūrai - looking 
and shining with lovely luster.'

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvini 
Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ |

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ezerskis ir Sunūs
LacMcz ir Simai
J.F.
S. C. Lachawicz

10734 S. Micliigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

2314 AVest 23rd Place 
Phone Canal 2515

4605-07 So. Hermitage Avė j 
Phone YAJ&ds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.
42-44 E. 108th Street 
mone PULlman 1270 
arba CANal 2515

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN^ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNE R — PRUZIN

Geriausias patarnavimas
Pilone 9000

Moteris patarnauja
620 \V. lulli Avė.

I

«ėSUei

--------- State—

My Beautician

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

Not, with sommon, old- 
fashioned hair dyes but...

. with

Beverly King, Clairol, Ine.
132 Wect 461h St, New York, N. Y.
Send FREE booklet advice and analyti*. 

Name----- - —

Addreii—

City———

J. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109

1. F. Radaus Phone CANal 6174
668 West 18th Street

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

1 1 7nln 1646 AVest 46th StreetIi Ji kUlj! Phone BOUlevard 5203
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VIETINĖS ŽINIOS
Atsiimkite Savo 

Nuosavybę

.Bang žmoni}] kreipiasi, i 
mane šiuo klausiniu. Kurių 
naimai buvo forklozuoti, dau
gelis jų dar nėra parduoti. 
Kaip galima, juos atsiimt iš 
forklozavimo, arba resyveriu 
rankp? Toks klausimas liečia 
daugeli namu savininkų. Kišau 
siinas yra ne vien, legali s, biz- 
niškas, bet, dalinai, ir patri- 
jot'iškas. Aš nurodysiu, porų. 
teisingų kelių, kaip galima 
atgaut savo nuosavybę, kuri 
yra veik atimta.

1. Jeigu namas nėra forklo- 
zuotas ir parduotas, nuo par
davimo dienos namo savinin
kas turi 12 mėnesių laiko ir 
tų laikų jis gali atsiimti na
mų, būdu, kaip mes vadinam 
“eąuity of redemption”. Bau 
gelis tokių namų turi dide
lius morgičius, bet forklozuo- 
tojas visados nori padaryt, 

jis galėt
'' eom

darbus, yra pasišventę dėl sa
vo ateities, dėl. jų vaikų atei
ties. Šimtai, tūkstančiai lietu
vių turėjo1 nuosavybes. Su
laukus 40, 50> metų netekus 
nuosavybės, labai didelis smū 
gis belaukiant, senatvės.

masonai pradėjo veikti smar-. 
kiau. 1933 m. masonai įnešė 

į parlament an įstatymo projek
tų, kuriuo; norėta atskirt Baž
nyčių. nuo valstybės, ištremt 
jėzuitus ir lazaristus, tačiau 
vyriausybė projektų, atmetė.

Savo veikimų masonai dan
gsto gražiais, nieko nekaltais, 
net garbingų žmonių vardais. 
Vienų savo ložių Agrame '(Za 
gvebe) pavadino “Maksimili- 
j on as Verk ovec ’ ’. Maksimili- 
jonas Verboveeas buvo žy
mus Agramo vyskupas prad-

ir vidurinių mokyklų žemes
nėse klasėse. Aukštesniosiose 
vid. mok. klasėse ir mokytojų 
'Seminarijose religijos dėsty
mas buvo įvestas tik po ener
gingų vyskupų reikalavimų.

Paskutiniu laiku Jugoslavi
joje masonai pradėjo pro
paguoti kūnų kremacijų. To 
tikslo siekia dvi tam specia
liai įkurtos ložės: 1) “Ugnis 
(Ogan)” Belgrade ir 2) 
“Liepsna (Plamen)” (pirmo
sios filija) Agrame. Savo ti
kslui siekti ir čia mas.onai

žydai ir visi kiti jiems pana- kaip tai: “Klerikalų netole- 
šūs įsigalėjo, kokia ten yra rancija” “Katalikų obskuran- 
religinių apeigų laisvė! Maso- tizmas”. Anot mūs žemaitiš-
nų pažadai yra tikra bipokri- ko pried žodžio ‘1 Kas

Jugoslavijos katalikų var
gai teatkreipia ir kitų kraštų 
katalikų dėmesį. Tepastebi 
priešų iš anksto,

zija — veidmainystė, dar dau-Į kvep, tuoi ir kitų tep 
giau, tai cinizmasi — begė
dystė paskutinio laipsnio.

Pirmaisiais šių metų mėne
siais Agrame masonai pasis
kelbė ruošiu viešų paskaitų 
apie kremacijų. Paskaitai vie
ta buvo skirta Muzikos Aka? 
dėmi jos salė. Paskaita neįvy
ko. Tai vis, dėka pačių Agra
mo miesto gyventojų, ypač 
gyvu tikėjimu ir katalikiška 
savo drąsa visur viešai pasi-

>>

.Ta.

PRANCIŠKUS
ACZAS

mirė liepos 3 8, 19'36, 9:15 vai. 
ryte, sulaukęs senatvės.

Kilo iš Tauragės Apsk., Na- 
makšeių parap.

Paliko dideliame nuliūdime, 
du broliu: Kazimierą ir Stepo
ną., pusseserę Prancišką Kas- 
mauškienę ir gimines.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų draugystės, ku
ri daba,r rūpinasi jo laidotu
vėmis.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
liepos 21, 1936, iš koplyčios
7:45 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Broliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 113 8.

zdoje 10-to amžiaus. "Vyskupo neapsieina be vyriausios sa- 
vardu dengdamiesi, masonai vo priemonės — melo. Norė- 
siekia dviejų tikslų: 1) suda- ldami kuo: daugiausia suviliot 
ryt įspūdį, neva, esu, ir vys- (įr apgaut) platesnių masių, 
k,upas jų pusėje buvęs (kas jje g.ako> girdi, mes neturime 
.Įia kiaurus melas) ir 2) kiek nieko prieš religines1 laidoji- 
galima daugiau į savo pusę m0 apeigas. Toks viešas aki
ploti aukt nesusipratusių ka-!p]g§įkaa melas tegalimas tik 
talrl<lb Jmasoniškai sąžinei. Kremaci-

Masonų veikimas Jugosla- 30s propagandos komiteto na- 
vijos1 gyvenime jaučiamas vis tai žmonės markistai, 
svarbiausia ekonomijos, kul- žydai, 'schizmatikai, apostatai, 

aiškint panašaus dalyko. Jie I tūros, politikos ir švietimo Toki tai žmonės drįsta žadėt 
yra labai skaudžiai, paliesti de'srityse. Ne kam kitam, kaip katalikų apeigoms laisvę! Ar 
presijos. Aš galėčiau sužymė-1 tik masonų veiklai priskiria- nejaugi jie mano, kad katali- 
ti keletu žmonių, kaip buvo {ma, kad 1.929 m. buvo išardy- kai yra vaikai, kad jie nema-

Šiandie kiekvienas advoka
tas yra daug taip sakant su
tvarkęs reikalus panašių na
mų. Vieni tokių reikalų yra 
sunkūs, kiti lengvesni, o ki
tų, gal, ir negalima sutVarky- 1 
t i dėl vienos ar kitos prie
žasties. Bet, bendrai kalbant, 
85 nuoš. jų galima sutvarkyt, 
kad buvę savininkai atgautų 
savo namų. Man skaudu, kad 
niekas apie tai nekalba ir ne
aiškina šio svarbaus klausi
mo. Daug žmonių mano1, kad 

! tai negalimas daiktas. Kitų 
žmonių, kaip kūdikių, negali 
prikalbėt, arba nesiduoda; iš-

kuo 
tai

taip ir su masonų šūkiais yra. 
Patys masonai yra tamsių gai 
valų obskurantai, be toleran
cijos visam, kas; tik nemaso- 
niška. Nelaimė pasauliui dėl 
nelemtos masonerijos; tai vai 
stybių ir tautų kryžius. Kur 
ji įsisuka, ten suirutė, ugnis, 
kraujas, kultūros gyvenimo 
regresas.

Jugoslavijos katalikai šian
dien kenčia ir dar kęs, bet

rodyt pasižyminčio jaunimo Į stovi ir liks tvirti. Beik nepa- 
nuopelnas, kurie neprileido ! miršti, kad tos šalies katali- 
masonams savo nešvaria pro-lkams masonerija tai ne p!ir- 
paganda išniekinti rimtos imas kryžiaus kelias. Baug ir 
mokslo įstaigos - - Muzikos' neišpasakytai baisiai ten ka- 
Akademijos — rūmų. Vėliau talikai yra priisikentę praėju- 
ir pati Muzik. Akademijos va-' siais amžiais nuo Mahometo 
dovybė oficialiai pareiškė,' sekėjų. — muzulmonų. Jeigu 
kad tokiems tikslams mokyk- masonai nebūti} aklį, jie ne
los rūmų negalima naudot. bandytų kovot su nemiga,li- 

Suprantama, kad katalikų mais katalikais. Vietoj sėt 
adresiu masonai nesigaili tik suirutę, dirbtų sau naudin- 
pacių masonų vertų vardų, gus tikros kultūros darbus.

kad jis galėtų gaut gi ynais gunpu -jjems dalykų išaiškint, 
pinigais, atmokėt, arba 
promise ’ ’.

2'. Jeigu namas 
tus, bet dar neparduotas, la
d a yra geriausia proga, atsi
imt namų tuo būdu: ieškoti 
paskolos. Paskolos gaut šian
die1 nėra dalelė sunkenybė. Ga 
vus paskolų reikia kreiptis 
prie savo advokato', kad jis

ta didelė ir stipri katalikų to tų kraštų, kur marksistai 
bet kaip pasisekė išaiškint, jaunimo sporto organizacija 
šiandie jie gyvena jau. savo; “Orei (Aras)” ir prijungta 

forklozuo- name. Adv. Charles P. Kai laisvamaniškai sporto organi
zacijai “Šoko (Sakalas)”.
Privatiniu

CLASSIFIED
REIKALINGOS DARBININKĖS

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS

3347-49 S. Halsted St.katuli- REIKALAUJAMA mergina ar jau- 
, , , , ... na moteris pagelbėti motinai. Me
kams kurt nevalia. Katalikų žas apartamentas. Turi susikalbėt’
mokyklos vra palaipsniui ma- Ler. telefoną. Pirmenvbė nritvrn- 
v. ' .' . . v, . Riai. S SIEGATi 4210 W. Gren-zummos, jų vystymuisi uzkirs- shaw, NEVada 8773.

vėl kas nors naujo Cice- i tas kelias. 1929-30 m. išleisti} ----- ---------------
Teko sužinoti, kad visi. 1 mokyklų įstatytam buvo leista

CICERO ŽINIOS mok vid u

Tr
l'Oj.

pradėtų dirbti ant to keiso. | darbininkai, baigę pikniko ra- į religijų dėstyt 
Neklysiu pasakydamas, kad jportų ir pasidžiaugę pikniko į

tik pradžios

pasisekimu, nutarė kų tokio 
suruošti ir kviesti Cicero, biti-

85 nuoš. forklozuotų namų ga
lima. atsiimt, arba padaryti 
finansinę sutarti su rnorgi- varų, 
čiaus savininku. Bė.I ko tat , Toji nepaprasta pramoga bus 
išn'audot šitas progas. Nusi- trečiadieni, 22 d. liepos,. 7:30 
minimas nieko nepadės, į v. v., parapijos svetainėj. \ i-

Lietuviai pakenčia, sunkius si esate kviečiami.

net Cbieagos žmones

Bronė

Masonai Vargina Jugoslavijos Katalikus

Jugoslavija (pilnas jos var- mokslus, dažniau klausyda- 
das: Serbų, Kroatų ir Šlovė- mi išpažinčių, šaukdami dva
ru} Karalystė) yra nauja Bal- sisitijos konferencijas). Jugo- 
kanų pusiasalio pokarinė vals slavijos katalikai paskir-stytį 
tybė, sudaryta iš dalies buv. i 4 arkivyskupijas ir 13 vys- 
Aiistro' — Vengrijos monar- kūpi j U ir 1 vyskupijų unitų, 
cilijos ir Serbijos, kaip nepri- Katalikų parapijų prisikaito- 
klausoma valstybė gyvuojanti ma .1922, kunigų apie 3800. 
nuo 1 d. gruodžio 1918 m. Katalikų darbų ir jų gyvumo 
•Gyventojų ji skaito 13,390,918. negali Jugoslavijoj pakęst 
Katalikų yra 5,266.000 (37,-J mirtini Bažnyčios priešai — 
80 nuoš.) Kiti gyventojai re- 1 masonai.
ligi jos atžvilgiu taip skirsto- Prieš B. Karų masonų lo
si: 6,793,000! (48, 76 nuoš.) or- žės šiame krašte buvo draud- 
todoksų, 239,000 protestantų, žiamos valstybės įstatymais, 
1,538,000 mahometonų, 67,800 net slaptas masonų veikimas

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank nam. 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
PenedSlio, Seredos Ir PStnyčios

vakarais nuo C Iki 9
Teletonaa CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPublic 94100

Tolonborio • TtnTOpvn rcT UfiOfl

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ABVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephoue: REPublic 9723

State 4690 Prospect 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
0322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

žydų, 8,380 senkatalikų.
Šiame krašte religinis kata

likų gyvenimas yra gyvas ir 
gilus. Nors didžiumos viso 
krašto gyventojų katalikai ir 
nesudaro, tačiau savo veikimu

nebuvo toleruojamas. Nežiū
rint to, vis tik čia ir prieš B. 
Karų masonų būta. Įkurta 
savo' ložę (kurios amžius bu- ' 
vo labai trumpas) buvo pa- j 
vadinę “Artimo meilės ložė” 
Nieko sau vardas, patraukian- 

neišmanė-
stovi pirmoj vietoj tarp kitų 
konfesijų. (Net stačiatikiai , tis, tikra meškerė 
pradeda katalikus iinituot, j liams1 žvejot,
sakydami savo cerkvėse pa- ' Po B. Karo Jugoslavijoj

-Z
TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 

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

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje išmokėjom 4%. 

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

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. CANal 1679

JUSTIN MACKIEAVICH, Prezidentas

REIKALAUJAMA 100 lietuvaičiu 
kaino pardavėjos. 17 metu amžiaus 
ar daugiau. Gera,s komūas. Kreip
kitės j JOHN TENZI, 3303 So. Li
tuanica Avė., Chicago, tarp 4:30 ir 
9 valandos ketvirtadieni, penktadie- i 
ui ir šeštadieni. Pasirašo John T. 
Zuris Boosters.

PARDAVIMUI KAURAI

P A RT1A VIMUI 3 puikūs American 
Oriental kaurai. Puikūs patentai ir 
spalvos. Labai pigiai — po $15.00. , 
Kreipkitės 6147 So. Mozart St.

RENDON KAMBARIAI

RENDON 4 kambarių flatas, stea- 
mu apšildomi, karštas vanduo, re- 

p, o.osįn;R pe{ųns. Krei
pkitės: “DRAUGAS”, 2334 So.
Oakley Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Estate

PARDUOSIU pigiai bungaloiv su 
dviem maudynėm. Priežastis: liga. 
Kreipkitės telefonu po 6-tos valan
dos vakare PROspect 2045.
PARDUODAMAS medinis namas, 
su šešiais flatais, 2 krautuvėm ir 3 
karų garadžium. Randasi pietinėj 
miesto daly. Prieinama kaina. Lo
tas: 50’x 125’. Pardavėjų nereika
laujama. Telefonuokite savininkams 
BEVerly 7360.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK - CADILLAC - LA SALLE

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laikų yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karų.-

BUICK ’34, 7 Sedan, tobulas, garant.......................................
CADILLAC ’34, -—• 5 Sedan, puikiai išrodo ......................
BUICK ’30, — 5 Sedan, gerai bėgantis ...........................
CADILLAC ’31, — 5 Town Sedan ...........................................
CADILLAC ’SO, — 5 Town Sedan, geram stovy .,
CADILLAC ’29, — 5 Town Sedan .........................................
CHEVROLET ’30, — 5 Sedan, gražus mažas karas
DODGE ’34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys .............
EORD ’30, — 2 Coupe, gerai bėgantis ...........................
LA SALLE ’32, — 5 Sedan, tobulai bėga ......................
LA SALLE '30. — G Sedan, geroj tvarkoj ......................
LA SALLE *30, — 7 Sedan ................................................ ..
LINCOLN ’31, 7 Limo. tobulam stovy ................................
LINCOLN ’33, — 7 Sedan, tobulam stovy ...................... .. .
LINCOLN ’31, — Sport Phaeton, kaip naujas ............
LINCOLN ’30, — 7 Tovn Car, labai švarus karas .... 
PACKARD 120 ’35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas
PACKARD ’34, 5 Sedan. labai puikus garant ............
riEU.CE '33, 7 Sedan, labai puikus ....................................

1095.
1095.

195.
895.
195.
125.
195.
445.
145.
075.
275.
195.
495.

1175.
495.
895.
875.

1095.
1075.

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą.

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

WE HAVE GONE THE LIMIT-
the biggest Kelvinator Valu,e in History!

5 FOOT 
KELVINĄ

TIKTAI $

ir aukštyn
109.50

SU ĮRENGIMU!
Taip—mes darėm kų tik galėjom, 

kad duoti jums ši tikrų, šeirnos-dy- 
džio Kelvinator’ių žemesnę kainų ne
gu kada manėte būtų galima! Jis 
didelis, turėdamas visas ypatybes pa
darytas Kelvinator kokybės! Štai 
proga būti tikrais apie SAUGŲ šal
tį, net per karščiausias vasaros die
nas!

Bet turėsite pasiskubinti! Šis pa
siūlymas galioj apribotam laikui! 
NevėTuokite! Nuvykite šiandien!
ŽIŪRĖKITE Į ŠIAS 4 YPATYBES

Pasiūlymas Operavimo žemos Kainos. .. 
Penkių Metų Apsaugos Planas... Sušaldo 63 
šmotelius ledo . . . įtaisytas termometras . .. 
temperatūros kontrolė . .. automatiška švie- 

. nauja prietaisų dėžutė... ir daug kitų

FREE
AT O U R 
STORE

Get youf copy of the book "How to Select 
an Electric Refrigerator”. It is an i m parti ai 
study by an outside research organization 
and telis authoritatively the things to look 
for ia seleccing a refrigerator.

laiko ir pinigų-taupančių ypatybių.

Visos Elektrikines Ledaunės visų žymių išdirbysčiy parsiduoda numažin
tomis kainomis ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais

JOS. F. BUDRIK Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. BOUlevard 4705

BUDRIKO PROGRAMAI: Nedeliomis WCFL, 970 k. nuo 7 iki 7:30 valandą.
Panedėliais WAAE, 920 k. nuo 7 iki 7:30 valan lą vakare.
Ketvergais WHEC, 1420 k. nuo 8:45 valandą Vakare.
Petnyčiomis AVAAE nuo 7 iki 7:30 valandą vakare.
BUDRIKO Radio metinis piknikas gegužes 17 dieną, Birutes darže.


