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SUKILĖLIAI SULAUŽĖ 
GIBRALTARO BLOKADĄ

Žiem inė a rm ija  daro  pažangą  
M adrido link

TOLEDOS KARO MOKYKLOS KADETAI 
N EPA SID U O D A  RADIKALAMS

r 6! PRANCŪZIJA  DAUG DIRBA  
UŽ TAIKĄ EUROPOJE

GIBRALTARAS, .rugp. 5. 
— Ispanijos sukilėliai paga
liau sulaužė radikalų blokadų 
skersai Gibraltaro ir iš Moro- 
kos gausinga kariuomenė s imi 
čiama Ispanijon. Tas pagrei
tins Madridą puolimų.

Radikalai bloikavo Gibralta 
rų su karo laivais ir lėktuvais.

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp*. 5. — Ispanijos sukilė
liai nusprendė išnaikinti gin
kluotas radikalų grupės Bis- 
Ikajo Įlankos pakraščiais — 
Sebastian apylinkėse, kad pa
ėmus ši miestų, kurį radikalai 
apvaldę.

Sukilėlių artilerija bombar
duoja San Sebastian rezorto 
uostų T.olosa. Radikalų vadai 
tariasi, kad jiems kogreičiau 
išsinešdinus iš San Sebastian 
miesto ir srities, kadangi 
jiems bus vargas, kai sukilė
lių pajėgos įsibriaus miestan.

Kaip paprastai, radikalų 
vadai tokiuose atsitikimuose 
nepaiso savo sekėjų likimo. 
Jie saugoja tik savo kaili.

Žiniomis iš Burgos, viena 
sukilėlių koliumna šiandien 
porų mylįų pasistūmė arčiau 
Madrido.

O cenzūruotomis žiniomis 
iš Madrido radikalai pareiš
kia, kad jiems “ sėkmingai” 
vyksta ginti Madridu.

PARYŽIUS-, rugp. 5, — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė dar kartų kreipės į did
žiąsias valstybes, kad jos lai
kytųsi neutralumo Ispanijos 
atžvilgiu. Sako, tik tuo būdu 
bus išvengta karo Europoje,

Patirta, kad sov. Rusija 
vykdo bolševistiuę propagan
dų Ispanijoj ir duoda nurody
mų Madrido radikalu va
dams, kaip jie turi kariauti 
prieš sukilėlius.

Prancūzijos socialistų vy
riausybė bijo, kad Mussolinis 
ir Hitleris nepareikalautų 
Maskvos, kad ji pasiaiškintų 
tuo reikal ii.

Italijos vyriausybė nuginči
ja, kad ji kooperuotų su Ispa
nijos sukilėliais,

NAUJOS UNIFORMOS

Illinočs valstybėje 130 kon
servacijos departamento ins
pektorių aprūpinti naujomis 
•uniformomis. Inspektorius T. 
J. Lynch čia vaizduojamas 
naujoj uniformoj.
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DANCIGO TEISMAS PRI
PAŽĮSTA ŽYDĮ! BOIKOTĄ

DANCIGAS, rugp. 5. — Šį 
miestų valdų naciai padėjo iš
kabas prie miesto sveikumo 
apdraudos raštinės ir viešųjų 
vietų, kad būtų boikotuojami 
žydai.

Žydų vadai pasiuntė protes 
tų T. Sųjungai ir kreipės mies 
to teisman. Teismas vakar iš
neštu sprendimu patvirtino 
nacių žygius prieš žydus.

GRAIKIJOJ PASKELBTA 
DIKTATŪRA

ATĖNAI, rugp. 5. — Be 
karo stovio Graikijoj paskel
bta ir militarinė diktatūra.

Diktatorium paskirtas gen. 
J. Metaxas.

LEMKE PUOLA Š A LIE S! 
MONETARINE SISTEMĄ;

NORAYAY, Mieli., rugp. 5. 
— Union partijos kandidatas, 
į prezidentus, kongreso atsto
vas Lemke iš Nou Dakotos, 
anų dienų kalbėjo gausinga
me ūkininkų susirinkime. Jis 
pareiškė, kad mažoji pramonė 
ir privati įmonė neturi progos 
išlikti gyvos šiandieninėse są
lygose. Iki šis nelemtasis sto
vis nebus greitai pataisytas, 
yra maža vilties sulaukti pas
tovaus gerbūvio grįžimo.

Sulyg šiandieninės moneta
rinės sistemos, nurodė Lemke, 
tautos pinigus ir kreditų vy
riausybė yra pavedusi ke
liems pirivaČianis bankinin
kams, kurie, kaip praeity, 
'taip ir ateity visa tai tvarkys 
taip, kad sukėlus naujas de-1

IL L IN O IS O  LEG ISLA TŪ R A  
N U TR A U KĖ SESIJĄ

SPRTN'GFTELD, III., rugp. 
5. — Illinois valstybės legis- 
Jatūra šiandien. susirinko 
trumpam laikui ir nutraukė 
sesijų iki ateinančios savai
tės. Nebaigtas svarstyti su
manymas, kad padidinus val
stybės fondų -bedarbių šelpi
mui — vienu milijonu dol. 
per mėnesį.

Legislatūros atstovai sus
kubo iškrikti, kad išvengus

nesmagumų su alkstančių 
bedarbių a unija, kuri imta or 
ganizuoti demonstracijai val
stybės rūmų priešakyje.

Gubernatorius Homeras nėr 
palankiai žiūri į sumanymų, 
kad valstybė didintų šelpimo 
fondų. Jis sako, kad kiekvie
nas apskritis ir miestas pri
valo patys rūpintis saviškiais 
bedarbiais.

Tas yra prieš pasireiškusį jpresijas, kas sunaikinus jūsų 
komunistų sąjūdį. , savasčių vertę ir viską.

CHICAGO ALDER M O N A I P R IE 
Š ING I NAUJOM S IŠ LA ID O M S
C'hieagos aldermonų taryba registravimosi visų precedū- 

vakar reiškė nepasitenkinimo . rų.
piliečiu registravimosi naujai ^ a i  kurie aldermonai ima 
sistema tuo pagrindu, kad|PĮa™oti, kad pastovaus re- 

gistravimosi įstatymų įda
vus .patikrinti valstybės vy
riausiam teismui, kadangi Įs-

Komunistai paskelbė strei
kų.

ATĖNAI, r.ugp. 5. — Grai
kų vyriausybė paskelbė karo 
stovį visoj šaly susekusi kor 
munistų sankalbį Be to, vy
riausybė paleido parlamentų.

LĖKTUVAI SKIRTI LIETU
VAI, PASIĮĮSTI KITUR
PARYŽIUS, rugp, 5. —

Prancūzijos socialistų vyriau
sybė patyrus, kad Italija ir 
Vokietija parduoda karo lėk
tuvus Ispanijos sukilėliams ir 
juos pristato ispanų Morokon, 
kuri yra sukilėlių žinyboje.

Į  tai atsižvelgus, Prancūzi
jos vyriausybė nusprendė'dar 
daugiau budėti ir iš Villacoub- 
lay pasiuntė šešis karo lėktu
vus į Tulosų, Ispanijos pa
sienį.

Sakoma, šie šeši lėktuvai
buvo skilti Lietuvos vyriansy-

žįsta- kad jiems nesiseka n n - ,^  jn pasldrtis pakeista 
galėti suldlusių karo mokyk-'

TOLEDO, Ispanija, rugp. 
5. — Patys radikalai pripu

tos kadetų, kurie užsidarė Al- 
fcazar tvirtovėn ir  pasiryžo ne 

' pasiduoti iki sulauks pagel- 
bos.

Toje ruimingoje i.r nepai
mamoje tvirtovėje yra ginklų 
ir amunicijos fabrikai. Mad
rido radikalų vyriausybė pir
miau iš Toledo gaudavo pa
kankamai amunicijos. Šian
dien taip nėra.

Patį Toledo miestų užvaldę 
radikalai.

ir pasiųsta kitur.

APVAINIKAVO ŠVČ. P. 
MARIJOS STATULĄ

BRIUSELIS, Belgija, — 
Liepos mėnesio pradžia įvyko 
įspūdingos iškilmės priemies
čio Laken parapijos bažny
čioje. Tenai yra Švč. P. Mari
jos statula su Kūdikėliu. Sta
tula per ilgus- šimtmečius ti
kinčiųjų didžiai gerbiama. Ji 
apvainikuota.

Vainikavimas įvyko- po iš
kilmingųjų Mišių. Dalyvavo 
Jo Ęrnin. kardinolas Van 
Rccy. Buvo ir belgų karalius

BURGOS, Ispanija, rugp.
5. — Patirta, kad radikalų 
gaujos apsiaučia Aviedo mies 
tų, kurį sukilėliai atkakliai gi 
na. Sukilėlių vadas, pulk. Leopoldas su dviem savo vy
Aranda, šaukias pagalbos. Į resniaisiais vaikais — prin-
Gen, Molą atsakė, kad sukilė
liams ten palengvės, kai bus 
sutriuškinti radikalai San Se
bastian miesto srityje.

•Vyriausias vadas gen. 
Franco įsakė pulkininkui A- 
randa, kad jis nepaduotų Ovi- 
cdo, bus pasiųsta pagelba.

cese ir princu.
Karaliaus šie vaikai, laikė

puošniuosius vainikus. Kardi
nolas viena vainikų uždėjo 
ant Švč. P. Marijos statulos 
galvos, o princesė tai padarė 
ant Kūdikėlio galvutės. Tas 
giliai sujaudino tikinčiuosius.

KATALIKAS KOVOJA 
PRIEŠ SOVIETŲ

PRIPAŽINIMĄ
BERNE, Šveicarija, rugp. 

5. — Šveicarijos nacionalei 
tarybai buvo įduotas sumany
mas, kad Šveicarija pripažin
tų sov. Rusijos vyriausybę. 
Tarybos susirinkime imta aiš
kinti, kad pripažinimas Švei
carijai. būtų naudingas kad ir 
prekybos atžvilgiu.

Prieš sovietų pripažinimų 
pak ilo kovoti ir laimėjo tary- 
bininkas katalikas Motta, bu
vęs Šveicarijos prezidentas. 
Jis nurodė, kad sovietų Rusi
jos rolė pasaulio prekyboje 
nebuvo žymi, o šiandien ji vi
siškai griūva.

Tarybininkas Motta klausė 
savo kolegų, ko tikėjosi ir kų 
laimėjo J. Amerikos Valsty
bės, pripažinusios sovietų vy
riausybę? Daugiau nieko, 
kaip tik skaudų nusivylimų. 
Taip gali įvykti ir su Šveica
rija. Sumanymas atmestas.

ISPANIJOS RADIKALAI
PAGROBĖ DAUG PINIGŲ
MADRIDAS, rugp. 5. — 

Radikalų valdomos “ vyriau
sybės”  laikraščiai paskelbė, 
kad ikišiol radikalų gaujų vai 
d omuose plotuose pagrobta 
vien pinigais apie pusšešto mi 
lijono dolerių iš bažnyčių, vie 
nuolynų, katalikiškų mokyklų 
ir vyskupų rezidencijų. Visi

Kitais žodžiais, vyriausybė 
vietoje pinigus ir kreditų kon
troliuoti pačiai ir visų gvven 
tojų naudai, viską paveda ke
liems privačiams individams.

Šalies konstitucija nurodo, 
kad pinigus išleidžia ir kon
troliuoja kongresas. Konstitu 
ei ja tuo reikalu neigiama.

pagrindu,
miestas savo kaštais turi 
laikyti šių sistemų.

Šios sistemos vykdymui ir 
palaikymui aldermonai pro-

pa-

tatymas gali būti priešingas 
konstitucijai. Vienas Chicago

dol. iš miesto iždo. Tai tenka| tais išlaikyti rinkimų koraisi- 
apskrities rinkimų komisijai, j jos turint tokių registravimo- 
kuri veda piliečių pastovaus1 si sistemų..

'ISPANAI SUKILĖLIAI PA-
DĖJIMAS ĖMĖ RONDA MIESTĄ

{KALTINTI ALIEJAUS 
KOMPANIJŲ VIRŠININKAI

A, D. F, SUSPENDAVO 
10 ONIJU

AVASHTNGTON, rugp. 5. 
— Amerikos Darbo federaci
jos taryba suspendavo 10 
unijų, kurios kėlė “ maištus’’. 
Kitos dvi unijos paliktos aut 
šalies.

Pažymėta, kad

ULTRECHT, Olandija, 
rugp. 4. — Šioj šaly gyvuoja 
taip vadinamas Mussert są
jūdis. Tas yra nacių sąjūdis 
ir tai Hitlerio pagrindais re
miamas. Šis sąjūdis yra pa
vojingas kiek katalikybei, tiek
pačiai Olandijos valstvbei. , o  -r* • j1 I Kritas pabegeks is Ronda

Olandijos katalikų vyskupai i pasakoja, kad radikali} (dau- 
1934 metais ganytojišku laiš-Įgiausia komunistų) gaujos 

j ku įspėjo katalikus, kad jie I mieste ir apylinkėse išžudė

GIBRALTAR-ĄŠ, nigpp. p. 
— Netoli čia ispanai sulrilėliai 
paėmė Ronda miestų, Irtirį val
dė radikalų gaujos. Yra. žinių, 
kad daugybė radikalų nukau
ta. Ne mažai nukentėjo ir su
kilėliai.

Britas pabėgėlis iš

v. . . . ' suspenauo-. nįeku būdu nesusidėtų su šiuo išimtusšie pampai, sakoma pusiatj- toms TOijoms dnota 30 d,enu
ta “ vyriausybės” iždan.

Laikraščiai nutyli, kaip di
deles sumas radikalų vadai 
susikimšo į savo privačius ki- 
šenius.

205 AMERIKIEČIAI YRA 
MADRIDE

žymesniųjų ispanų.

pasiduoti federacijai.

PRINCAS JUAN GRĮŽO 
PRANCŪZIJON

MADRIDAS, rugp. 5. — J  
A. Valstybių ambasados tre 
čiasis sekretorius E. C. Wen- 
delžn pranešė, kad šiame mies tatyma negali būti kalbos.
te yra dar 205 amerikiečiai. | ---------------------
Tarp jų yra ir moteni. 75 iš 
jų turi prieglaudų ameriko
niškoj ambasadoj.

Ne visi amerikiečiai pagei
dauja apleisti Madridą. No
rintieji išvykti bus •siunčiami 

• į Valencija. Bus aprūpinti rei 
I kalingais fondais.

MADISON, Wis., rugp. 5. 
— Federalinė “ grand jury” 
įkaitino ir patraukė tieson 84 
asmenis už sankalbį kontro
liuoti kainas superkamam alie 
jui Tesąs, Oklaboma ir Loui- 
siana aliejaus laukuose. Tarp 
patrauktųjų tieson yra Chica- 
gos ir apylinkių aliejaus kom
panijų devyni viršininkai. Be 
to, tarp kaltinamųjų yra trijų 
išleistuvių vedėjai.

hitlerininkų sąjūdžiu. Dabar Bažnyčios ir vienucilynai npi-
.gi vyskupai kitu bendruoju 
i'ganytojišku laišku pasmerkė 
;šį sąjūdį ir užgynė katali- 
i kailis, kad jam nepriklausytai, 
įneš priklausantiems bus atsa
kytas Sakramentu teikimas.BAYONNE, Prancūzija 

rugp. 5. — Asturijos princas:
Juan grįžo' iš Ispanijos. Sa-' VV^kupų laiškas sukėlė 
koma, kad ispanijos karinome nepaprastų bruzdėjimų ypač 
nes vadovA’bė nepriėmė jo ka- â rP to sąjūdžio vadų. Jie 
reiviauti sukilėliu eilėse. Jam nesitikėjo tokio prieš juos
nurodyta, kad apie sosto ats- Katalikų Bažnyčios griežto 

nusistatvmo.

PER AUDRĄ ŽUVO 9 
GUDAI VALSTIEČIAI

DAUG ŽMONIŲ ŠAUKIA
MA “ŠUNŲ” TEISMAN

plėšta ir sudeginta.
Ant Victoria viešbučio, jku- 

riam buvo apsistoję britai, bu 
vo iškelta Britanijos vėliava. 
Radikalai' šių vėliavų sudras
kė ir iškabino raudonųjų.

SERGA KARO SEKRE
TORIUS

AVASHINGTON, rugp. 5 .1 -  
Tik daba.r viešai paskelbta, 
kad jau kelinta savaitė serga 
karo- departamento sekreto
rius Dern. Jis yra ligoninėje.

I C11ieagos - ‘ ‘ šunų ’ ’ 
' (dog court) kaskart

teisman 
langiau!

RA,FALOVKA, lenkų oku
puota Gudijos dalis, rugp. 5.
— Per siautusių šioje apylin
kėje and:ų perkūno užmušti sėjas Rooney kol kas pašauk
laukuose devyni valstiečiai.

VYSKUPAS PATVIRTINA | 
KUN. COUGHLINO 

VEIKIMĄ

ROMA, rugp. 5. — Detroi
to vyskupas M. J. Gallaglier 
pareiškia, kad kun. C. E. 
Couglilin gali nevaržomai da
lyvauti šalies politikoje.

Tik pažymi, kad būtų geis-

MOTERYS PRIEŠ 
NEDOROVĘ

ŠILUVOJE BUS TRYS 
DIDELI KONGRESAI

ŠILUVOS. — Per garsiu-
žmonių šaukiama. Miesto tei-'sius Šilinh! atlaWus

įvyks trys dideli kongresai:
.tuosius paleidžia įspėdamas,
• kad jie savo šunims gautų 
į“ laisnius” ir neišleistų gat-
• vėn be saitų.

DAUG VAISIŲTELŠIAI. — Telšių mote-1
rys surengė šventę kovai prieš -----------
viešųjų nedorovę. Iš ryto ka-' LTKA1ERGE. — Kiekvienų 
tedroje buvo bendra šv. Ko- dienų, miesto .rinka yra už- 
munija, mišios ir pamokslas, versta vaisiais. Ypač daug 
popiet paskaita i.r katedros čia suvežama vyšnių ir ser- 
choro, vedamo p. Jesenausko, bentių. Pasirodo, kad šių uų-

tina, kad kun. Couglilin neuž-.'koncertas. Moterys visur pa-'gų Ukmergės apskr. yra labai 
gauliotii prezidento. ’sirodė gražiai. daug.

ugsėjo 11 ir  12 d. moterų 
šeimos atgimimo dvidienis, 12 
ir 13 d. vyrų šeimos atgimimo 
dvidienis, 14 ir 15 d. mergai
čių religinis dvidienis šiose 
Šventėse jau pažadėjo daly
vauti J. E. vA’skupas T. Ma
tulionis.

O R A S
CHICAGO SRITIS, — Nu

matomas lietus; maža tempe
ratūros atmaina.
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KOMUNISTŲ PRIESAIKA

į  DIENOS KLAUSIMAI

JAUNIMO ORGANIZAVIMO REIKALU

Beseuuuojant L. Vyčių kuopa atstovams 
gražioj Providence, K. I., lietuviu kolonijoj, 
tvrėiuaneme rimčiau nusistatyti rūpintis sa
vo jaunimo tinkamu organizavimu ir auk
lėjimu. Ligšiol mes labiau teoretiniai rišome 
jaunimo klausimą, bet praktiškai nedaug dar 
tesame nuveikę. Tiesa, didelis yra dalykas 
turėti savo mokyklas, akademijas, kolegijas, 
tačiau gyvenimas aiškiausia parodė, kad nio 
k y klą toli gražu neužtenka. Jau  gana daug 
turime lietuviškas katalikiškas mokyklas bai
gusių, tačiau tik maža jų dalis teistojo į 
inūsų tautinį ir visuomeninį veikimų. Tai 
sakyte mums sako, kad daug ko dar trūks
ta, kad jaunimo organizavimas, jo palaiky
siąs i r  auklėjimas pas mus dar nėra sutvar- 
kytas.

Ligšiol mes nepajėgėme kad ir savas 
mokyklas baigusius patraukti į lietuvių ka
talikų organizacijas. Jei toji sritis pas mus 
būt sutvarkyta, visas iš mokyklų išėjęs jau
nimas turėtų būti Vyčių organizacijoj ir joj 
dirbti. Kad taip nėra, čia kaltė yra ne vien 
Vyčių organizacijos vadovybės, bet ir mūsų 
visų. Mūsų manymu, neduota tai organiza
cijai progos ii- paramos, kad ji išsiplėstų ir 
kad turėtų visas reikalingas sąlygas jauni
mo veikimui, kad kiekvienas skyrius turėtų 
tinkamų vadų.

Po Vyčių seimo jaunimo vadai savo ko
lonijose turėtų sušaukti visų savo kolonijos 
visuomenės vadų susirinkimus ir juose nuo
dugniai aptarti,, kaip geriau pritraukti jau- 
in'mų, kokį jam darbų duoti, kad jį prie or
ganizacijos prilaikyti, kaip jį globoti ir auk
lėti. Kur dar nėra, .įrengti jaunimo susirin
kimams salės, sportui vietos ir t.t.

Darbas yra labai didelis ir sunkus. Bet 
jį turime dirbti, nes jis begalo svarbus ir 
Teikalingas. Jei jaunimų iš savo rankų palei
sime, visi kiti mūsų darbai neatsieks savo 
tikslo. Taigi, jaunimo organizavimo klausi
mas yra pats svarbiausias. Dėl to rimtai tuo 
klausimu ir rūpinkimės.

Gal kas manėte, kad komunistai neturi 
priesaikos. Jei taip manėt, tai ldydot. Jie 
turi priesaiką. Štai jos tekstas:

“ Šiuo iškilmingai prisiekiu, kad aš 
smerkiu visas kapitalistų instiitucijas, i- 
nimant bažnytines ir pasaulines; jų vė
liavą, jų teismus, jų  kodus ir jų  bažny
čias ir jų religijas. Aš klausysiu šio or- 
deno išrinktų oficialų paliepimų po mir
ties bausme ir  nesigailėsiu nei laiko, nei 
darbo, nei pinigų klausyti kad ir iki 
paskutinio mano kraujo lašo’'.

Matot, kokia griežta, komunistų priesai
ka. Jie prisiekia po mirties bausme griauti 
viską, kas tik jiems ant kelio atsistoja. Ypa
tingai metasi į akis jų pasiryžimas naikinti 
religijas ir bažnyčias.

Katalikams žmonėms kdmnnistai dažnai 
pasakoja, kad jie religijai nėra priešingi. Jie 
tik kovoju prieš kapitalistus ir norį darbini
nkų žmonių būvį pagerinti. Ypač dabar jie 
pasidarė “ geri” , kuomet 'ėmėsi “ bendrus 
frontus”  organizuoti. Bet ta i yra tik prie
monė daugiau lengvatikių prie savęs prisi
vilioti. Jų  priesaika pasilieka ta pati, tiks
lai tie patys.

Taip jie ir Ispanijoj elgėsi prieš rinki
mus, kuomet “ liaudies”  frontą organizavę. 
Komunistai sakė stovėsią už krašto, už darbi
ninkų reikalus, ginsią demokratiją, tačiau, 
paėmę valdžios vairą į savo rankas, visai ką 
kitą pradėjo daryti: griauti bažnyčias, žudy
ti kunigus, vienuolius ir vienuoles.

SVARBUS REIKALAS

DŽIAUGIASI DAINŲ ŠVENTE

Katalikiškosios Akcijos liksiąs yra siek
ti, kad žmonės praktikuotų visus Kristaus 
mokslo nurodymus ir tai visur — religiniame, 
šeimos, civiliniame, intelektualiniame, socia
liniame gyvenime ir t.t.

Kol tas tilvslas nebus atsiektas, tol bus 
visokių pavojų žmonių laisvei ir religijai.

Kai kuriuose, kad ir katalikiškuose kraš
tuose, pavyzdžiui Meksika ir Ispanija, ko
munistai ir socialistai ima viršų, nes tuose 
kraštuose nesusiprasta savo laiku išplėsti 
Katalikų Akciją. Nors ten žmonės ir?katali- 
kai, bet nesuprato, kad kataiilcybė nesibai 
gia bažnyčioj, bet ji eina ir nž bažnyčios 
sienų. Jie nesuprato, kad katalikams reikia 
susiorganizuoti, kad reikia aktyviai dalyvau
ti krašto politiniame, ekonominiame ir sočia 
liniame. gyvenime.

Katalikų pakriliiinu ir neveiklumu pasi
naudoja visokio šėtono agentai, įsigali ir 
tuomet gyventojų daugumą žiauriausiomis 
priemonėmis ima persekioti.

.Jei kada buvo reikalas plėsti Katalikiš
kąją Akciją ir visiems tikintiesiems joj da
lyvauti, tai dabar yra laikas. Kiekvieno ka
taliko yra šventa pareiga būti sąmoningu ka
taliku, gerai pažinti savo gyvenimo tiesas 
ir kitų tarpe apaštalauti.

Dėkojam ir Atsisveikinam
Nuo š. m. kovo m, 17 d. 

mudu su p. J . B. Laučka, kaip 
lietuvių katalikiškojo jaunfmo 
pavasarininkų, o taip pat ir 
visos organizuotosios lietuvių 
katalikiškosios visuomenės, a t 
stovai, turėjome laimės būti

užmirštamą priėmimą, kurį 
mes turėjome keliaudami po 
Ameriką,. Ypatingos padėkos 
reiškiame mus į Ameriką pa- 
kvietusiems mūsų brangiesie
ms broliams ir sesutėms Vv-
.čianis, jųjų vadovybei, o ypa 

Amerikoje Lietuvos Vyčių ir tingai garbingajam pmninin- pg g VIETĄ PASIDAIRIUS
drauge visos organizuotosios I kui inž. A. J. Mažeikai su , _______
Amerikos lietuvių katalikiško1 žmona, kurie tiek nepapras-
sios visuomenės svečiais. Šia Į tai daug mūsų reikalus ir nu*
proga teko aplankyti vyčių mis pačiais rūpinosi. Taip pat | rll()gianli taip vadinanji sūdai
kuopas ir  iš viso lietuvių ko
lonijas.

Lankydamiesi įvairiose lie
tuvių gyvenamose vietose, 
mes rūpinomės artimiau susi
pažinti su čionykščiu lietuvių, 
o vpao jaunimo gyvenimu ir

Liepos 26 d. Naujosios Anglijos lietuvių 
parapijų chorai surengė dainų šventę, kuri 
sutrankė tūkstantines žmonių minias. Pasek

minėmis visi džiaugiasi. Džiaugiasi ir tolimie
ji  svečiai. Štai dr. J . Leimonas, Pavasarinin
kų vyriausias vadas, apie tą įvykį “ Darb.”  
taip rašo:

“ Didžiulis choras buvo drausmingas, dai 
navo darniai, ekspresiškai, galingai. Gėrėjo 
mes daina ir  p. chorvedžių meistrišku diri
gavimu. Publikos laikymasis buvo tikrai pa 
girtinas. Susispietusi apie dainų šventės tri
būną, ji rinitai, susikaupusi sekė programos, 
eigą, audringomis ovacijomis reikšdama sa
vo dėkingumą programos vykintojams. O pa
sibaigus programai vieni gražiai šokiais link- 
sminosi, kili susimetę į būrelius dainavo lie
tuviškas dainas, treti šiaip jau šnekučiavosi. 
Visur buvo jauki, graži nuotaika, skambėjo 
lietuviška kalba ir  lietuviška daina. Tai bu
vo lietuviška daina. Tai, buvo tikrai liętuviš- 
ka šventė. Garbė nž tai šios šventės rengė 
janis, chorų dirigentams, dainininkams ir 
visiems šventėje, dalyvavusiems lietuviams. 
Duok Dieve, kad tokių Švenčiui Amerikos lie
tuvių tarpe būtų kuodaugiausia”.

Ištikto reikia džiaugtis, kad mūsų cho
rai organizuojasi ir kad jie pradėjo rengti 
dainų šventes, kurios sutraukia daug žmo
nių ir juoąe sukelia gražaus tautinio entu
ziazmo. Tas mūsų chorų judėjimas turėtų 
susilaukti stiprios visuomenės paramos.

YRA IR TOKIŲ GERADARIŲ

“ Laivo” 32 numeryje, kaip ir kituose 
numeriuose, skelbiama aukos Marijonų Semi
narijos koplyčiai statyti. Bet šiame numery
je ypatingai metasi į akis stambios aukos: 
Ant. Leščinskienė $1,000.00; M. Stoškiūtė — 
$500.00; M. Samuolienė — $550.00; kim. K. 
Jenkus — $100.00; Em. Dusevičienė — $100; 
J. J. Šauliai — $100.00.

Matot ii’ šiais laikais atsiranda gerada
rių, kurie savo stambiomis aukomis paremia 
katalikų darbus ir  įstaigas.

Priežodis sako, kad pavyzdis patraukia. 
Keikia manyti, kad ir šių geraširdžių pui
kus pavyzdis bus geru akstinu kitiems pri
sidėti savo* auka prie šio svarbaus reikalo 
ir visitons kitiems su didesniu uolumu dirbti 
Dievo garbei ir savo tautos gerovei.

Nuo šią .melą pradžios iki dabar, bū
tent per septynis mėnesius, Cliicagoje- užmu
šta automobiliais 430 žmonių, o 10,382 su
žeisti. Galimas dalykas, kad metų pabaigoje 
toji skaitlinė dvigubai padidės. Keikia pa
sakyti, kad tai yra tiesiog skerdynės. Pa
sirodo, kad nereikia nei karo nei vadiniu 
lnūju gengsterių, kad žudyti žmones. Auto
mobiliai lai daro. Dėl to reikia pagirti, kad 
dabar y fa vedama kova prieš neatsargius 
automobilistus ir kad peržengusieji tral'il<o 
reguliacijas yra smarkiai baudžiami.

sų katalikai profesijonalai ir
-----------  tie, kurie tokiais save laiko?

Sename mūsų krajuj, ta- “ Gal daugelis kur patogiai 
vorščiai, dabar dažnai būna šildėsi saulės spinduliuose.

‘Gal daugelis buvo sulaiky- 
(teismai), padaliniai, kai se- ti dėl šiaip taip pateisinamų
niau pas mus būdavo deba- svarbių savo šeimos priešas- 

gerbiamai Dvasiškijai ir  v i-!tai> Pej. tokių gūdų g e re w  
siems lutiems katalikiškojo gename krajuj pareinaJr , <Bet yra kad ne.
lietuvių judėjimo vadams,^ k u -1 gauna, ne tik vyrai, mo- mažas jų  skaičius aktyviai

teiys? jaunimas, inteligentai dalyvavo parengime vienos 
ir  kiti gyvi daiktai, ai e net organizacijos, kuri katalikams 
ir šnapsas ir jam panašūs visiškai nepalanki. Toji orga- 

mūsų gyvenimo neprieteliai, nizacija savo metiniame s'

norime pabrėžti musų ypatin
gai didelį dėkingumą didžiai

n© parodė mums tiek daug 
gražaus nuoširdumo, kurių lie

veikimu, stengėmės pakalbėti j tuviškas svetingumas mums 
apie Lietuvos gyvenimo pa-j buvo daugiau negu broliškas, 
žangą ir  lietuvybės išlaikymo! Dar tenka paminėti, kad 
reikalą ir  bandėme paberti * uian, kaip Pasaulio Lietuvių 
minčių, kurios galėtų pasita- Sąjungos Valdybos Sekreto- 
įTiauti tolimesniam darbe, ku-įrini, teko turėti reikalų ir su 
riant vis gražesnį lietuvių tau I visa Amerikos lietuvių visuo- 
tos gyvenimą. [mene. I r  su pasigėrėjimu tu-

Keliaudami PO
lietuvių kolonijas,

Amerikos 
įneš turė-

jome progos matyti Amerikos 
lietuvių katalikiškosios visuo
menės nuveiktus didelius da
rbus lietuviškosios ir  katali- žodžius, 
kiškosios veiklos plotuose. Jei 
gu drąsiai galima džiaugtis 
tuo, kas lig šiam laikui lie 
tuvių visuomenės čia buvo pa
daryta, tad neabejotinai ten
ka pripažinti, kad tai dau
giausia yra šio lietuviško ir 
katalikiško darbo dėka. Mes 
aiškiai ta i pajutome. Garbė 
nž tai katalikiškajai lietuvių 
visuomenei ir josios vadams!

Drauge tebūnie mums leis
ta pareikšti mūsų nuoširdžiau 
šią, giliausią padėką už taip
nuostabiai malonų, gerą, ne-! 1936 m. rugpjūčio m. 5 d.

Šiandie duodu jums žinoti,! me paskyrė šimtus dolerių k 
kad panašus sūdąs ne sūdąs I taliteybei griauti. Ir toje 
buvo iškeltas Naujoj Angli-! ganizacijoje aktyviai figuruo- 

,joj ant profesijonalų. Mūsų ja toki profesijonalai, kurie 
gazietoj “ Darbininke” stojo i vis dėlto laiko save katali- 
du svietkai prieš pirofesijoną- kais.”

riu pažymėti, kad iš čia taip
pat turiu, gražiausiu prisimi-, a- « 5kul6s»  nrfan.
nimų ir todėl visiems už manjkiau> w  ]<ag i? h]j tag
pareikštą taip malonų nuošir- <škules„ mk herpika
durnų tanu giliausios padėkos L kelnes ant guo]ft p ra tr^ ėj

Į tėvų pinigus ir “ čęsą veisti-1 tada nėra jokios abejonės, 
Išvykdamas iš Ainerikos į Ino”. Tū manai jiems lietuvis j kokiame fronte jūs turite bū- 

Lietūvą, savo ir mano ben- rūpi, gal “ blivini” , kad jielti. Jei prisipažinsi fe esą in- 
drakeleivio, p. J. B. Laučkos, j katalikų visuomenės pinigais' difirentai ar bedieviai, sn- 
dar paliekančio Amerikoje, I ir .rūpesniu mokslus išėję tos [lauksite mūsų pagarbos, nes 
vardu linkiu broliams ir  se- J visuomenės reikalais rūpinsis, žinosime, su kuo reikalą tu- 
sutėms Vyčiams, Amerikos i jos vargais vargs? Anaiptol. I rime.
lietuvių katalikiškai visuome-i Sako, jog kartą vienas so- “ Gyvenimas nepakenčia ne-

lūs Vienas jų taip sviečija: Į Po tokio pasnečijimo, pro- 
fesijonaJams pastatyta toks 
kvėsčinas: Už ką jus pasisa- 
kotef

“ Jei sakotės esą' katalikai,

nei ir visiems Amerikos lic-1 cialistų lyderis pasakęs, kad, aiškumų. Kas yra socijalistas, 
idėjos tik to- tebūnie socijalistu. Kas yra 
sn pirštu pa-į liberališkai bei indiferentiškai

tuviams geriausio gyvenimo •girdi, “ mano 
ašir sėkmingiausio veikimo, ku- kios Įdek. . . v- • . 1  *riant didingą, gražią lietuvių siekiu. ”  Tas pats ir  su kata- į nusiteikęs tautininkas, tebūnie

tautos ateitį.
Jūsų Dr. Juozas Leimonas

Lietuviškieji Vandenys ir Vokiškieji 
irai

Nida — lietuviškasis Nea
polis: pamatyk ją, sako, ir 
numirk. Gražesnio kampelio 
vistiek — ir ilgiau gyvenda
mas — Lietuvoj nerasi.

Bet... Neapolio grožis ne jo 
gatvėse. Jei nori išvysti Nea
polio grožį — kopk į Vezuvi
jaus kalną. I r  Nidos grožis ne 
pačioj Nidoj — miestelyje, 
bet užkopus ant kalnelio1. Kaip 
jis vadinas? Nežinau. Žinau

rie Sodelis, H. Peleilds, 
Sakuth, H. Detzkeit ir kt.

Nusileidi nuo kalnelio že
myn, ir prieš tave atsiveria 
tarsi pasakoje senoviškasis lie 
tuvių kaimas. Tiesa, ne be tas 
dūminis, apvalių rąstų ir  pa
drikusių šiaudu stogų kaimu c.

J.

likais profešijonalais.”
Kitas svietkas taip 

ją:
“ Gal ir buvo pagrindo ti

kėti, jog mūsų profesijonalai 
šalinasi nuo lietuviškos ir ka
talikiškos veiklos, kurioje, 
girdi, perdaug vyrauja atei
viai (“ griuoĮriai” ’). Bet. štai 
turime labai gražų faktą, lie
pos 26 d. Lawrencc — Palan
goje įvyko Naujosios Angli
jos dainų šventė. Šventę ren
gė ir jos vadovais buvo tikri 
Amerikos produktai: M. K ar
bauskas, K. Juška, J. Žemai
tis ir kiti. Naujosios Anglijos 
lietuviai gausingai suplaukė.
Jaunimas jų viltis pilnai pa- 

| Ne — Nida yra aukštos kul- Į teisino. Bet kur gi buvo mū- 
tūros paliestas, bet kartu ir ■
savo lietuvišką charakterį vi- ] bet ir puikiausiai kalba, 
sai išlaikęs lietuvių kaimas.

tik tiek, kad ten yra nidiškią Čia matai, tas pačias medines 
kapinės.

Nuostabu, 'amžinojo poilsio 
vietą nidiškiai kaip tiktai pa
sirinko ten, iš kur vaizdai at
rodo neapoliški. Matyt, lietu
vis visur yra tas pats: jis ir 
miręs nori grožėtis gamta, ku
rią jis taip myli. Jis pasirinks 
gražiausią vietą: kalnelį, nuo 

,'kurio bus matyti plačioji apy- 
! liuke, kalne I jį apaugusį liepc- 
iinis, topoliais ar pušaitėmis, 
I kalnelį prie upės, ežero ar jū- 
l ros.
j Jau tuo atžvilgiu Nidos gv- 
Įventojai yra. tikri, lietuviai. 
[Dar iškilmingiau apie jų lietu
viškumą kalba pačių kapinių 
paminklai — jų savotiškai iš- 
drožiiiėti kiyžiai ir jų para-

tokiu. Tvirtų įsitikinimų žmo- 
svieči-Įnės visados verti atitinkamos 

pagarbos. Ke/ jei sakais esąs 
kataliku, lai ir būki tokiu ir 
žodžiais ir darbais, ypač dar
bais.3}

Šitokio atvirumo, tavorš- 
čiai, seniai mums reikėjo. Pa
šilai tikuoti, šūdui save pasi
duoti, iki šiol mes bijojom kai 
žyds kryžiaus.

Mano rokunda, reikėtų į 
sūdą patraukti ir pradėti 
sviečyt ne tik apie profesi- 
jonaluš, ale ir visus mūs ger
biamus, didžiai gerbiamus 
Adeno ir  ldto stono veikėjus, 
tiligeiitns, vadovus, kurie prie 
bendro katalikiško veikimo nei 
mažo pirštelio neprideda.

su
lietuvišku nuoširdumu pasako
ja, išeinant, net palydi. Nuos-

(NB — medines, nes vokišlti tabu! Juk vokietis net prisi- 
kahnai. — visi yra mūriniai!), vertęs neparodys tokio nuo
gu šiaudiniu stogu (vokiškuo 
se kaimuose to* taip pat nepa
stebėsi), su gonkeliais, langi
nėmis, papuoštais išpiovų ra
štais ir išmargintais baltos ir 
mėlymos spalvos; Stogų galai 
(susidūriinuose) papuošti lie
tuvių labai mėgstamais “ ar
kliukais”.

Eini į tų lietuviškų pirkių 
vidų — sutinki apskritaveidį 
vyrą, kasas ant galvos surai- 
čiusia, plačiakvoldžiu sijonu 
apsirengusią moterį ir pama
nai — kas jie, jei ne lietuviai. 
Bet, manai, jie jau suvokietė- 
ję ir nebemokės pratarti lie
tuviškai. I r  koks nustebimas.

šai. Antai mirusiųjų pavardės: kai į tavo lietuvišką pasvei- 
D. Kairios (-j- 113.19), A. Jod- kiniiuą atsako taip pat lietu- 
jorgis, John Purwin, JI. Nau-Įviškai, nors ir sn vokišku ak- 

jjo’ks, Malzkies (Mackys), Ma-j centu. Ne tik atsakyti moka,

šiidumo: jam jis svetimas. Net 
sunlciai lietuviškai bekalban
tieji nidiškiai išduoda save 
lietuviškumą savo nuoširdu
mu.

Kai patekęs į Nidą tokiu 
laiku, kada būva labai daug 
vasarotojų, gauni kaip elgeta 
eiti iš kiemo į kiemą, ieško 
damas nakvynės, geriausiai įsi ? 
tikini, kad nėra beveik nei 
vienkiemio, nei vienos šeimos, 
kur nerastum lietuviškai kal- 
baučių nidiškių. Tada susida 
rai įspūdį, kad Nida tikrai 
lietuviškasis mūsų miestelis.

Ką gi mano apie save patys 
nidiškiai? Iš 1000 gyventojų 
tik 1 save neva laikot tikru 
lietuviu. Kiti visi save vadina 
“ vokiškais lietuvininkais”, 
nors tarp savęs kalba kuršiš

kai. Kodėl vokiškais lietu’’1 
ninkais? Vokietija, vokih 
kultūra ir  kalba jiems yra f 
riusi ir  tebedaro didelės įfer"  
kos. Beveik visi vyrai tarna
vo vokiečių kariuomenėj (lai
vyne), beveik visi mokėsi vo
kiškose mokyklose. Jų  pasto
riai, mokytojai ir valdininkai 
buvo vokiečiai. Be to, jie gy- 
vena Vokietijos pasienyje ir 
dėl to net 'materialinių atžvil
giu priklauso vokiečių: vo
kiečiai daugiausia pas juos 
vasaroja, bežvejojant tenka 
kartais užgriebti i r  vokišką 
jūros dalį arba šiaip dažnai 
tenka pereiti vokiečių sienų, 
pav., einant pas gimines (knr- 

(šius), gyvenančius vokiečių 
imsėj. Nesilaikysi prie jų — 
jie gali nebevažiuoti vasarofc, 
gali neleist anapus sienos pas 
gimines ir  t. p. Štai, kodėl 
reik būt vokiškais lietuvinin
kais.

(Tęsinys u pusi.)



Era. B. V. M&ller, Ph. D., D. D.
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Verte A. P. Šaudys neįklarapina j grynas kantra

DIEVAS SUTVĖRĖJAS
(Kuri. J. Karaliaus Premijuotas Vertimas)

[dikcijas .ir nesflnprotavimns. išsiduos ir paskui vėl
įjonų metų iki kol spyruokle ir smulkmenoje veikiamvbė v

Tęsinys

galima pasak y-1Daug maža 
t i, kad sušvelninus objekcijo 
svarbumu. Pirmiausia, aserci-
ja, kad tarp begalinių Dievui

M IS IJŲ  R EIKALU
taps Į ra tiek svarbi ir reikalinga, 

kiek ir. pats pasanlioi sutvė
rimas. Ji yra sutvėrimo kom-

žemės, arba kas galėtų būt; negalėjo sutverti tokie pašau- piimentas ir sanatnašumas, ko
ki tuose pasauliuose, arba. sis- lio. Kaip panašiai buvo reika- reletyVas. Ji padeda mums 
temose už žmogaus akies ir  są- liūgas Dievo sutveri an ei asis realizuot, kad, “ žemė yra 

visagalingumas iš nieko su
tveri! šį pasaulį, taip pana
šiai. kiekviename šio esančio

Tadgi, apart blogumo, vis- užsukta, kad vėl tas laikro 
kas kas yra danguose ir ant jdis — pasaulis eitų. Pieva:

jei hipotezės tiesa bus pripa
žinta, ji bent atskleis išeities 
kelių iš to baisaus dalyko, t. 
y., išgelbės mus nuo apkalti* 

. Įnimo Dievo už žmogaus nuo-

. dėmingtuną ir visų esamų pa-atvarų galimybių turėjo b ū ti,
, • ‘ t - i i ,  - i  - jsaulvje blogumu,vienas daiktų surėdymas ir — ■
tvarka, kurioje visi arba veik j
visi 
tieji
kas ir neįrodomas- dalykas.
Atsižvelgiant Į tą dalyką lo
giškai, gal ir atrodo papras
tas dalykas. Jei. yra vienas, 
kuris nenusidedu, logiškai ga
lima, kad nieks nenusidėtų.
Bet klausimas nesąs logiškas 
galimumas. Mes kalbame apie 

*onių pasaulį, nesuskaitomas 
nias visokiuose luomuose ir 
lįnkybėse. Ivad toks pašau - 

.. .kuriame nuodėmė veik ne
būtų žinoma, turėtų būti ne
logiškai bet faktiškai galimas, 
kuriame įtakos panaudojimas 
prilygtų laisvės sunaikinimui, 
atrodo daugiau kaip įsivaiz
davimas negu tiesa. Bet, da- 
leiskiune, kad toks vaizduojąs 
paveikslas atstovauja tiesą, 
visvien dar šį dalyką reika
linga pasvarstyt. Dievas tu
rėjo aiškų tikslą omenyj kuo
met sutvėrė pasaulį. Kas tas 
tikslas buvo mes tegalime pa
sakyti, kaip jau pirmiau bu
vo minėta, neaiškiame ir abe- 
Iname būde, t. y., kad tas tik
slas buvo Dievo paties garbė,
'Jo tobulybių apreiškimas; bet 
tikrąjį būdą iš materialio at
žvilgio ir  iš {kiekybės atžvil
gio šio apreiškimo mes visai 
to negalime suprasti. Dabar 
yra suvokiamas dalykas, kad 
daugelis tokių determinuotų 
laipsnių šio Jo tobulybių ap
reiškimo, arba įvairių nusta
tyti! tikslų, buvo Jo  pasirin
kimui, visi geri ir tobuli. Ko 
dėl ‘Jis apsirinko vieną vieton 
kito, visiškai žmogiškajam 
protui nesuvokiamas dalykas.
Kad Jis pasirinko, žengti to
liau už šio fakto, mes nega
lim; Bet, ginčytina ir  net ga
lima kad kiekvienam tam tik 
ram tikslui buvo priimtas vie
nas sutvarkymas ir viena ypa
tinga kombinacija. Ginčytina,

. kad visų žlmonių gyvenimai, 
charakteriai ir  aplinkybės ir 
visos pasaulinės kondicijos y- 
ra taip  tarpu savyj' susijusios 

iip veikia ir  reaguoja vie-

Apie kitus blogumus arba
žmonės turėjo būt šven- nuo tų kurių žmogus kenčia, 
yra visiškai liuosnoriš- arba tuos, kurie paliečia gy-

vulių karalyste daug nebus 
reikalinga pasakyti. Daugelis 
tų blogumų priskaltomi prie

itą, jog pakeitus nors vie- y., padalyti nuodėmę negali
jų, pasikeistų ir  visos 

kitu daiktų sėkmės. Ginčyti
na taipgi, kad be Judo nebū
tų Petro, be Aleksandro Did
žiojo nebūtų Napoleono; tad

monės ribų, buvo1 kokiame mo
mente praeityj žmogaus pro
tui nesuvokiama, Dievo isa-

iš absoiiutės niekybės. Toje 
instancijoje pasaulis, po jėgų 
ir veikmių impulsu, Beorį Die
vas pasauliui suteikė, pradė
jo žengti pirmyn, keistis, vys
tytis, kol patapo tokiu pasau
liu kokiu mes šiandien mato
me ir dalinai suprantame. Bet

žmogaus, kadangi žmogus ne- yra viena šio pasaulio sąvo- 
priderančiai išnaudoja savo ka, gan atsitai kauti tarp kri- 
laisvę; kiti. blogumai, yra nuo-1 kščionių, kurią mes turVme la- 
dėmės pasekmė naturalė arba kai atsargiai vengt. Mes ne- 
aktų pasekmės priešingos na- turime laikyti šį pasaulį ko- 
turaliams įstatymams ir  žmo- kiu analogišku daiktu pana

šiu į kokią žmogaus padarytągiškai išminčiai; daugelis vėl, 
yra tokios prigimties, kad 
nors ir būtų kai kuriems in
dividams kenksmingi, betgi 
bendruomenei nesą kaipo to
kie; arba vėl, jei jie liktų pa
šalinti jie. tuomet* panaikintų 
didesnio gero pasiekimui. Vi
suose šiuose atvejuose aišku 
tad, kad Dievas arba yra at- 
sakomi.ngas už blogumą, arba 
taip vadinamas blogumas nė
ra tikrai blogumas, bet gėris 
su atsitiktinu blogumo aspek
tu. Diskusuoti šį klausimą pil
nai, būtų tiktai žengti toliau 
negu šioi tomo tikslas reika
lauja. Svarstant apie blogu
mo esi’mą mes temėginome ti
ktai nurodyti tas linijas, su
lig kurių katalikiškos mintys 
bėga, iš atžvilgio Įdek šis pa
liečia arba yra paliestas visa- 
galingo, gero ir  išmintingo 
Sutvertojo mokslo. Pagrindi
nis klausimo principas yra, 
kad blogumas nėra teigiama 
(pozityve) esybė, bet.negaci- 
ja, ne ištikrųjų paprasta ne- 
gacija, bet negącija kokio 
nors gero ten, kame jis pri
valėtų būti. Šis principas ū- 
mai užstoja kelią apkaltinti 
Dievą kaip esant blogumo 
priežastį, kadangi visi Dievo 
veiksmai yra teigiami. Antra
sis principas talpinusi žmogi
škos laisvės esmėje, kuri bū
tinai yra klaidinga ir suklai
dinama, taip, kad negalima 
žmonėms būti jei nuodėmė ne
bus galima. Pagaliau, visos 
problemos Išėjimas talpinasi 
klausimo atsakyme, kuris bu
vo geresnis, ir  Dievui išmin
tingesnis kursas panaudot, t.

ma ir  tuomi atsižadėti šutve 
rti tvarinius, arba pasiekti ne
apmatuojamą gerą sutveriant 
tvarinius ir daleidžiant pri
puolamą blogumą įvykt. Nie-

gi, jei Dievas troškė, kaip ir kas, išskyrus klaikiausį pesi-
Jis laisvai troško, atsiekti ti
kslą, kurį Jis aktualiai pasi
rinko, Jis turėjo sutverti da
bartinį pasaulį. Sakydami, 
kad Dievas tur ė j oi sutverti ši
tą pasaulį, mes. neaprėžiaiue 
Jo visagalingumo, panašiai 
kaip mes ir neaprėžiame Jo 
visagalingumo sakydami, kad 
Jis negali sutverti penkiašo- 
nį kvadratą. Panašiu būdu iš- 
sireikšdami nėra tai fatalizmo 
mokymas, kadangi žmogaus 
laisva valia tuomi jokiu būdu 
netampa paliesta. Ištikrųjų, 
tas mus įves į Dievo paslap- 
č*

mistą, gali abejoti apie šio 
klausimo atsalcymą. Aišku, 
kad šių principų pritaikymas 
neprašalina visus neaiškumus 
ir mėginimus išnagrinėti vi
sus problemos painumus mus 
tiktai priveda prie daugel su
nkumų; bet painumas ir sun
kumas yra prigimtas dalykas 
bet kokiame žmogaus konta
kte su Dievu fazėje; liglaiky- 
be su begalybe ir šis dalykas 
negal būt jokioje hipotezėje 
išvengiamas. Eltoje pusėje v- 
ra lygiai teisinga, kad šie pri
ncipai, pakonsekruoti ilgų si

čių beribės kraštą; bet tokia- mtmečių dažnans katalikiškos 
me klausime tas yrąs neiš-'i teologijos naudojimo yra vie- 
venkiamas dalykas, kuomet, Į ninteliai principai, kurie mus

Paskirta du Tėvų Marijonų kunigai misijoms Amerikoje 
i — kun. Į. Mačiulionis, M.I.C. ir  kun. A. Markūnas, M.I.C.
I Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį, 
i Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonierių prašo
mi kreiptis sekančiu adresu:

Viešpaties ir pilnumas joje’’ .' KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C.,
(Ps. XXII) tokiame ankšta-! 2334 So. Oakley Avė.,

‘p,a Chlcago, Illinois
langą P.S.; Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo 
ir, ji prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų

me būde dabar, kaip ir 
džioje Dievas sutvėrė 
ir žemę” (Prad. T, I)

mašineriją. Laikrodininkas ga 
Ii padirbti laikrodį ir  ‘jį užsu
kęs paleisti jam “ savaime” 
eiti visą savaitę arba mėnesį. 
Pasaulis nėra toks. Slririasi 
tame, kad jis ynai didesnis ir 
daug painesnis. Pasaulis ne
buvo tiktai Dievo “ užsuktas” 
pradžioje ir paskui paleistas, 
kad pats “ savaime" eitų per 
daugelį tūkstančių arba mili-

kymu pašaukta egzisteneijon pasaulio memente reikalinga 
yra Jo prilaikanti, visagalin
gumo ranka, kad tas pasaulis 
nenuslystų atgal
Dievo galybė ir
būtinai egzistuoja ir yra nau
dojama. kiekviename planetos 
judėsyj, kiekvienoje oro vio- 
r'aeijoje, kiekviename žmogaus 
kvėpavime ir kiekvienoje jo 
mintyje, kiekviename to laik
rodžio, apie kurį kalbėjome 
kad pats ‘savaime’ einąs tak
šėjime. Jėgos, kurios judina 
pasaulį yra Jo kūrinys; įsta
tymai, kurie valdo: tas jėgas 
yra Jo padaras. Šis yra pag
rindinis faktas — tebūna jis 
pabrėžiamas, — kuris padaro 
stebuklus taip galimus taip 
priežastingus, kadangi, jie y- 
ra  ypatingi ir pažymėtini Su
tvėrėjo galybės pavyzdžiai, Jo 
meilingojo savo darbe intere
so. Ši nuolatinė ir  išvidinė Die 
vo kiekvienoje pasaulio: egzi
stencijos ir gyvenimo fazėje

padeda mums sekti bei baimės 
į niekybę, visas spekuliacijas ir priimt’ ■ 
veikiamvbė be rūpesčio visas Įrodytas ar j

ba tas, kurios tur būt įrody-1

maršrutą.
TCUN. J. MAČIULIONIS, 

misijų tvarkytojas.

tos mokslo, išvadas iš atžvii- kuomet ji pradeda būti, netur .skeletas rankoje laikė sugniau. 
gio į pasaulio: išsivystymo bū-. praeities, nė pirmesnės egzis- 
do procesą ir vartojamuosius tencijos — buvimo potenciaJy- 
būdus tikslą atsiekti. Yra, vis . bes stovio, kaip kad ateinan- 
vien, viena visiškai svarbi di-1 čio meto augalas turi šio me- 
rva, kurioje sutvėrimo darbas! to sėkloje; sieloje nėra koks 
griešeiausioje prasmėje, neuž- j nors evoliucijos — išsivysty- 
sibaigė kokioje hipotezėje išimo procesas; ji. absoliučiai y- 
,atžvilgio pasaulinių procesų, į ra naujas daiktas, 
kuomet materialus pasaulis,
tapo pašauktas egzisteneijon Į 
ir pradėjo savo kelionę pe

žęs pinigus, karaliaus Alelcša  ̂
'ndro dinarus.

Bus Daugiau

amžių jūras. Kiekviena žmo
giškoji siela, nuo Adomo iki 
šių dienų kūdikių, yra, kada 
gauna savo nuo Dievo egziste
nciją, tiesioginis ir ūmas Die
vo sutveriančiojo akto rezul
tatas, kuris toje instancijoje 
pašaukia tą  sielą iš amžinos 
niekybės. Žmogiškoji, siela,

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE” 

TOLOSEFAT
M isi M . K atner o f  Brooklyn. N . T . 

v r ite s :  “Have nsed  K rusehen fo r  tb s  
past 4  moDths an d  have not only lo št SS 
ponnds būt foel so  m ucb better tn  every  
way. Kvea for peoplc who don*t care  to  
rednce, K rusehen i s  w onderfnt to  keep  
th e  system  h ea lth y . I  bcing a  nurso 
abenld know  fo r  I ’vo trled  so m any  
tb lngs būt only K ruscben answ ered  all 
purposes." (M ay 12, 1933).

TO lose fa t  ŠAPELY and HARMLESS- 
LY, tako a  h a lf  teaspoonfu l o f K rusehen  
Salta ln  a  g lass o f  h o t w ater In the  
m ornlng before breakfast— d on't m isa a  
m ornlng—a  b ottle  th a t laata 4 weeka 
costs būt a  trifle—g e t K rusehen Salta a t  
any drugstore ln  Am erica. U  not Joy- 
fu lly  sotlsfled  a fter  th e  flrst bottle—  
pioney back.

40 0  M e tu  R a n k o je  
Iš la ik ė  P in ig u s

1 Archeologas Dr. Puzinas
Paštuvoje, netoli Vilkijos ant 
Nemuno kranto, darė kasinė
jimus. Rasta 24 kapai iš 15 ir 
16 amžiaus. Iškasti žmonių 
kaulai, prie kurių buvo viso- 
kiu peiliu ir įrankių. Vienas
‘ _ _ _ _ _ _ Į■ _ _ _ _ _ ■
• Nervuotas — Susierzinęs?. |

štai Greita Pagelba
i

■ K am  būti nervuotu a r  susierzinusiu? į
NUGA-TONE su teik s ereitg. pagelbg. 
Tai y ra  tiesus nervu tink lu i ton ikas 
ir ve ik ia  a kstinu  visai nervu siste - | 
mai. N ervingum as daro  žm ones er« j 

; ziais i r  nem aloniais. Suvaldykit savo i 
j nervus su NUGA-TONE i r  grrejtai Į 
užm iršit bedas. NUGA-TONE n e tu ri | 
prasto skonio. J is  y ra  plokšteliu  for- į 

| m oję ir  lengvas priim ti. P a im k it vi- , 
į so m ėnesio try tm en tg  už V teng Do- Į
• lerj. J e i re zu lta ta i nepatenkins, jūsų i 
} pin igai bus sugrąžin ti. P a rd u o d a  ir  |

K R A U T U V I N I N K Ų  A T Y D A I !

SAIKRODZIO
PIRKIMO 
PLANAS

d u o d a  ju m s įsigy ti

E L E K T R IN I Š A L D Y M Ą

(rarantuoja v i s i  ap tinknria i N eatide- 
linkit— eau k it honką šiandien. Von- I 
Uit nnmninu- Tt'elkalžtUkit tk ro  NU- ! 
GA-TONE

Nuo užkietėjim o im kit— UGA-SOT, 
—Tflealu TJuosuotoja v iduriu  25o ir

Buy gloves w ith w hat 
it  savęs

N erelk m okėt) 60c. u i 
la o tų  rooBtJ. L iste rin e  To- 
oth Paate g aunam a po S6o 
re ^ y k .  k a ip  gera i JI ve)
• » varto tadan iae  o*
• «Tc k  sutaupai tS ftO

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

☆ UNUSUAL ACCIDENT POLICY PAYS U P TO $100 A MONTH. 
from the yery flrst day of dlsability, for 24 months —  and 
U P TO $1,000.00 in case o f dcath. Costs ezactly one sent 
a day — $3.65 a year. Pays for ANY and EVERY accident.

Iš  sutaupymy p er e- 
Ick trin į šaldym ą, de- 
pozituokite m ažą su 
m ą  kasdien šiam© sal- 
krody, ir  neužilgo jū 

sų įta isy 
m ai bus iš
m oksti.

ir mokėti iš sutaupymų!
•  Pirkite elelctrikinį šaldymą šiuo aišku, lengvu būdu. 
Moderniški šaldymo prietaisai sumažina sugedimą ir 
eikvojimą. Iš sutaupą kasdien depozituokite mažą su
mą patogiam sailerody, iki prietaisai bus išmokėti.

Gaukite šio ekonomiško plano smulkmenas. Šauldte 
RANdolpli 1200, Local 170.

P a d c n r ti nuoSim fiufi Ir k ilo s  lė šo s , tropirlj oukšU*snės kuinus iinm nns 
u i  rc friB cn ų  orios perk iun n s lpiiBvnis išn io k ėjin io is .

MAIL COUPON NOW! Ii
r? ? ^ ONW EALTH EDISON CO.Ii 

U _ 72 w - A dam s SL, Chicaeo III PK Honm M nitereS ed ln y ° u r  E lec tric  Refrig-era- S 
t on M eter P  an  P lcase  send a  repi-cscnta- M 
tlvo  lo explain fullv, w ithou t obligation. | |  

N am e . . . . . . . . . . . . . .  1
I 
IK A ddrcss . . . . . . . .g ..................

B est tim e to eall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | |

C O M M O N W E A L T H  E D I S O N

ELECTRIC O  SHOPS
DO W N TO W N —72 W . ADAMS ST— 132 S. DEARBORN ST. 

Telephone RANdolph 1200, Local 170 

4834 South Ashland Avenue
3460 South Stale Street 
2733 Milwaukee Avenue 
4562 Broadway 
4231 West Madison Street

4833 Irving Park Boulevard 
2950 East 92nd Street 
852 West 63rd Street 
11116 South Michigan Avenue 
2745 Lincoln Avenue

E  want you to  see this pol- 
icy for yourself and will 

tnail i t  to  you under our UNCON- 
D IT IO N A L  G U A R A N TE E  th a t  
Chore is absolutely no obliįation  on 
yoūr part to keep it. See for your
self the benefits it  pays, as ele&rly 
stated in plain English. You may re
to m  the policy for ANY reason —  or 
for no reason a t alL You yourself

are to be the only įu d įe  o f its  valae 
since no a įen t will call to m ake up  
your m ind for you. If you decide it  
is not the policy you want, simply 
retum  it with the premium receipt. 
We will refund not only th e  pre- 
mium bū t the 6 cents postage spent 
by you. Your 10 days* proteetion 
w ill th en  have  cost you noth ing . 
T hat’s  fair, isn’t  it?

(A ny man or woman uf> to the age o f 60, and child over JO. is 
eligible for this C E N T -A -D A Y  Accident Policy.}

FR E E IN  S P E C T IO  N C O U P O N
THE FIRST MUTUAL HEALTH INSURANCE CO .. D epf. J 0 2
Wilmington, Oclavvare.

Send me the C E N T -A -D A Y  Accident Policy on your fa!r and s^uare offer of 
10 days’ inspcction FR E E . I enclose $3 .65 , which pays for a full year's proteetion. 
I  agree to  read the policy promptly. If I  decide it  is  n o t th e  policy I  w ant, X 
Shell retum  it , w ithin 10 days togteber w>th the premium receipt. Y ou  will then  
retum  m y $3 .6 5  in  fu ll, es w ell as the 6c postage spent b y  me— and m y 10 days* 
accident proteetion b  then to cost m e ABSO LU TELY  N O T H IN G .

F u ll nam e (Pfease trinty , ,į, - - . . . .  .r ,
Street or R .F .D _____ _________________ ______  T o m ......State..

SeK ...........—. Occupation___ B irth  d a t e : .M o n t h ._ . . .D a y —....... Yeor..._.__.F E D E R A L C O U P O N S G I V E N

THE GOOFUS FAMILY
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PITTSBURGHO lietuvių ŽINIOS
R E D A K C I J O S  A D R E S A S :

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hęmlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai
M o k y k lų  K la u s im u

|  PARAPIJONAS: Ponas tau 

jjtieti, ar tavo vaikai jau dir
ba?
|  TAUTIETIS: Ne, kur gi jie! 
gaus darbo, kad ką tiktai bai.- 
ĝė aiškulę. Mano duktė norė
tų mokytis į norses (slauges), 
bet negali išduoti egzaminų 
(kvotimų) ir  nepriima.

PARAPIJONAS: Kodėl jos 
h neleidi į Šv. Pranciškaus vie
nuolyną? Ten mokindamosios 

įišlaikys visus kvotinius;
|  TAUTIETIS: Ar gi lietuvi 

|  ška mokykla gali daugiau iš
mokyti, kaip publikinė?
I  PARAPIJONAS: — Aišku 
kaip diena. Katalikiškoji mo
kykla daug daugiau išmokina, 
negu publikinė. Dvi mūsų du- 

I kterys baigė Šv. Pranciškaus 
K Akademi ją ir viena įstojo į 
I kolegiją, o kita mokinasi į 

slauges, i r  dar be jokių kvoti- 
Smų tapo priimtos.

TAUTIETIS: Ar tai gali
mas daiktas, kad sisterkos 
daugiau, žinotų

'negu tas, kuris dirbs vien už 
pinigus.

PARAPIJONAS: Tikrą, tie- 
są pasakei. Dėl to, katalikiš
kos mokyklos vedamos sesu
lei ų, kurios turi didelio pasi
šventimo mokslui, kurios tu
ri tikrą pašaukimą, kurioms j 
svietas — teatrai, vakaruškos 
nerūpi, o vien tik Dievo gar
bė, tėvynės meilė ir gilus pa- 

| siaukojimas lietuvių vaikučių 
i auldėjimūi.
I . - •

TAUTIETIS: Nesuprantu
<v , ką tu sakai apie vaikų auklė- lon, kad čia susipažintų su,

r  . . - aiskylnj jimą? Man rūpi xnokslas. Kristumi,. kad tikrai širdin
profesorius? Sisterkos dau-, * t ....

I PARAPIJONAS: Tautieti, Sal J l pamyktų, prie Jo ai.grau nieko nedaro, kaip tik 
kalba poterius. 

PARAPIJONAS: Ponas tau
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NCLE WIGGILY’S TRICKh

čia ir yra tamstos klaida. Mo Gintųsi su 'Juomi pasiliktų. 
k sU  iv auklėjimas yra kaip Kazimiero -kaip prad-
brolis K sesutė; jie eina ran- žios» laiP “  aukštesnėj! moky 

tieti, tamsta labai klysti. Pa- k., rankn,n Bet tarp yra kla jau pasiruošus laukia ru- 
imliilne, pavyzdžiui, 100 vie- didelis skia-tifaias. S'sėjo 2 d., kad vaikelius ve-
nuolių mokytojų ir  100 publi- sti prie Kristaus.
kinių mokyklų mokytojų, ku- TAUTIETIS: Kas per sk i-. ipa^ 1110tįjiėles, neatidėlio-
rių tarpe rasime didesnį skai- rtumas? Jei mano vaikas bus cjainos ruoškite ir jūs savo
čių baigusių universitetus. 10 mokytas, tai jis visur tiks. vaikelius, kad visi, kaip vie-
vienuolių bus baigusių unive- PARAPIJONAS: Visiškai nas, ateitų į katalikišką, ii'
rsitetus prieš vieną publikinę nej žmogus gali būti moky- dargi lietuvišką, mokyklą.
mokytoją. Bet negana dar to. tas> ]Jtt jeį jįs neturės gero J hosos

Pasakyk man, tautieti, kuri is auklėjimo, jis niekam netiks.
ių — viena mokindama iš pa- . __
v , . . ... - TAUTIETIS: Ką tai reiš-sa  ū k im o  ir meiles, o kita vien . ‘

kia. auklėjimas?už algą, atneš didesnių vai
šių?

I Adomo sode sekmadienį labai 
A Auklėji- gerai nusisekė. Girdėjau, pa- 

TAUTIETIS* Ir  mažas vai- mas reiškia> kad žmog'1}8 turi rupijai liko gryno.-pelno apie 
kas pasakvs, kad ta, kuri tu ri turėtI auklėjimu tikyboje ir $200.00. E  tokio mažo būrelio

■o, meilės ir- pašaukimo. VI- dol'°K- Jcl žm0Sus >’ra lšal,k- iir al,t sreitiijų surengto pik- 
lėtas tikyboje, jis visuomet bus niko, tai labai gražus uždar- 
teišingas, meilus, pasitikintis bis. Garbė rengėjams, rengė- 
ir atiduos savo artimui kas joms i r  visiems pasidarbavu- 
jam priklauso. Jei bus išlavin- siems.
tas doroje, jis bus švarus, są
žiningas, užlaikantis Dievo' ir

PARAPIJONAS:

noi
saęlos tas geriau darbą atliks, 
kuris dirbs iš pasišventimo,

Draugo” Knygų Skyrius

D a r  A p ie  V a iz b o s  
B u to  Išv a ž iav im ą

Po savaitės sunkaus darbo, 
karštame ore, žmonės džiau
giasi gavę progos išvažiuoti į 
užmiestį atvėsti, pakvėpuoti 
tyru oru.

Šią vasarą jau buvo daug 
išvažiavimų - piknikų, bet tai 
dar ne viskas. Vasarai besi
baigiant rugpiūcio 23 d., Lie
tuvių Vaizbos Butas rengia 
dar vieną puikų išvažiavimą 
nepaprastoj vietoj, nuosavam

Federacijos 52 skyriaus ir lietuvių ūkyj, Lithuanian Cou- 
oclaliečių mergaičių piknikas ntry Club.

Išvažiavimas skirsis nuo; ki
tų tuomi, kad į jį -žmonės bus

Pas mus būna daug vestu- 
Bažnyčios įstatymus ir gerbs vių, bet visos esti labai ankstį 

1. Mažas Naujas aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $L75 įaaį« kraštą, mylės savo te- rytą, kad išvengus triukšnia- 
1 B  Jėzus Mano Pageioa, dideliouns raidėmis, ger. virš. 2.5U .
1.3. Auluotas Sargai, g e r a is  ju o d a is  v i r š e l ia is  .................. 1.50 vos. danų, kurie is moterystės pa-
į  4. Maldų Vainikėlis^ baltais viršeliais, kaina . . . . . . . . . 7 5  j TAUTIETIS; Pubiikskulės, daro bažnyčioje "sorkes .
E 5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  į taipgi neliepia vogti, nei už- Tat rimti vestuvininkai yra
I 6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais ... -  •«{ > mu§tį. 'priversti slėptis, kad gražiai,
I 7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . .  l.UU r> \ pt t h \ taq. l irų,, • < -| 8. Maldaknygė ir  Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .05 Į I AIvAPLIONAjS. Aišku, rimtai pi įimtų Moterystes Sa-
- y. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .751 kad ne. Bet jose taip pat no- kramentą.
JLU. Maldaknyge Jr Baa. Pamatau Vad. odos viršeliais . .  1.25 valia apie Dievą, tikėjimą, do Garbė tokiems jaunavedžia-
11. Maldų K iu K in c lis , baltais virš. su kab. . . . . . . . . . . . . .  1.50
12. Maiaų Piimaneiis, baltais viršeliais be kab. . . . . . .  1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina . . . .  1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, . . . .  1.75
14. Puikini Ant Kelių, odos viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50
io .  P u iK im  A n t  K ę iių , ju o d . v irš. ra u d . k ra š ta is  . . . . . .  l.oO
16. Maldų Knygele, baitais v ir š e lia is  . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais . . . . . .  1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne- kyklas, daug daugiau žino a- 
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Celdais, 
a r  įtampomis (Markėmis).

“DRAUGO" KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Avė., Chicągo, III.

rą, tautybę mokyti. O jei ne 
mokysi, taį ir nežinos. Todėl,

nis, kurie supranta kas tai y- 
ra moterystės luomas ir už

tautieti, tamstos misija yra Įaį p rje jo rinitai rengiasi ir 
visai mažos vertės Pittsburg- rimtai jį priima. M. P.
ne. Mūsų vaikučiai, eidami į 
katalikiškas ir lietuviškas m«

pie Lietuvą ir tautybę, negu 
tavo vaikai eidami į publik- 
škules. J. V. S.

V is ų  D ė m e siu i

Komitetas viską sumaniai sivienymo Am. vietinės kuo-
paruošė ir vedė. Be to, pasi- pos piknikas Molrgan, Pa. Pe-
Ikvietė į talką dar Šv. Vin-jlnyta 94 dol. su centais.
cento Lyceum vaikinus ir Š v .! —■
Vincento Įdubo moteris, ku- Liepos 2g d to >  pa&>je
uos irgi snukiai darbavosi. ' je pasisekg parapi.
Sis pai-apųos.isvaziavimas ai- U  piknikas daugiau
škiai rodo žmonių vieningą*, - v. , , ,*• .kaip simtas dol. bažnyčios re-
darbą ir pasišventimą parapi-
jos labui. Nors sunki skolų
našta slogina parapiją, bet 
vienybė viską nugalės, nes 
kur vienybė, ten ir  galybė.

Rugp. 2 d., sodalietes ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos,

Šv. Vincento klubo moterė
lės jau pradėjo darbą su 
“ Treasure chest” ir  kortavi- 
mo vakaru, kuris įvyks' rug
sėjo .13 d., mokyklos svetainė- 

į^ 'lje . Darbščios klūbietės praei-
,17° I, • • -i tyie visuomet atsižymėdavomokėti. Gries puiki muzika. | v. . .. ,

. .v v- . • savo paruosimais parapijos laTikietai išvažiavimui bus pa-1 . A  , ■ U. ,
. , t •, bui. Is anksto spėjama, kadgaminti trumpu laiku. Klaus-1 v. ,

. . . .  . . - - • /sis paruosimas gerai pavyks,kitę lietuvių biznierių. '
Vaizbos Buto narys i

Praeitą savaitę iš nežino
mos priežasties kilęs gaisras

vežami autobusais nemoka
mai.

Įžangos taip pat nereikės

Prie bažnyčios ir klel 
jos veda naują, cementinį Ke
lią. Dikčiai kenčiame nuo su
keltų dulkių. Pakeitus trupu
tis naujo kelio kryptį, susida
rė parapijai išlaidos, dėlei ka
nalizacijos per t vaikymo. Jau  
antra savaitė savo pajėgom 
kasame griovius i r  dedame 
požeminius vamzdžius (sewer 
pipes) prie klebonijos ir baž
nyčios. V.

A fr ik o je  D a r  Y r a  
1 5 ,0 0 0  L iū tų

Š is - T a s  I š  W e s t  E n d
P i t ts b u rg h o  P a d a n g e s

Rugpiūcio 2 d., parapijos 
metinis išvažiavimas Adomo 
sode gerai pavyko. Parapijų-E . turėS pasiduoti operacijai.

Neseniai surinktomis statis
tikos žiniomis, Afrikoje dar 
esą 15,000 liūtų, palyginti su 

sunaikino Petraičio, Balselio | ja|jaį dideliu Afrikos plotu, 
ir Vaktarc namus. . aį }a]-,aį mažas skaičius, Šiau

rės Indijoje, kur dar neseniai 
Girdėjau-, kad sunkiai s u - l i i^ j  medžiotojams buvo tik- 

irgo Leokadija Rudžioniūtė ;ras rojus, dabar jau nebėra

nų skaitlingai suvažiavo-. Be | linkime greit pasveiliti.

S k a ity k  K elionių A prašym us T  ų, 
K u rie  Y ra  To li Keliavę

I . j b » -:j
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. f‘KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ" arba kelionė į "EUKAKISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE", su autoriaus paveiksiu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik  vyskupui 
Bučiui teko. Jis  moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n .
Kun, Pr. j . Vaitukaičio labai įspūdinga "KELIONĖ 

PO EUROPĄ" ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap-

’ la m a is  $1 .50.
m .

Begalo įdomus Kun. J. A. Pauliuko "KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI" Jūrėmis, Azoro {Salose, Šiaurinėj Afrikoj,

- Sicilijoje, Graikijoje, JSyrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
į Italijoje, .Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
į knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai- 
' sais. Kaina tik  $2.00.

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuo jaus siųskie mums.

č ia  nuplėStl ,u__

Pranešame, kad Centro Va
ldyba ir atskiri skyriai Šv. 

| Pranciškaus Vienuolyno Rė- 
|inėju, rengia didžiulę card pa- 
Įrty seserų ūky —- rugpiūčio 16 
Kviečiame visus. Laimingiems 
suteiksime gražiausių dovanų.

Rengėjai

to, trys dideli busai kimšte I 
prikištai atvežė dalyvių. I i  
iš apylinkės buvo daug sve
čių. Džiaugiamės, kad ir  ku
nigai: J . Misius, A. Jurgutis, 
J. Pikutis ir J . Skripkus tei
kėsi mūsų išvažiavime daly
vauti. Giyno pelno- parapijai 
liks apie trys šimtukai.

Spirgutis

B rid g ev ille , P a .

Vasaros metu linksminamės 
atvirame ore: soduose, lau
kuose, miškuose. Prieš porą 
savaičių įvyko L. R. K. Su-

nė vieno žvėrių karaliaus. Bei 
Indijos miškuose esą dar a- 
pie. 20,000 tigrų ir  tiek pat 
panterų ir leopardų.. Lokių iš 
viso. pasaulyje dar priskaito 
ma iki 50,.000.

PLATINKITE -‘DRAUGĄ*

LIETUVIAI DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Gerbiam ai “D raugo” Adm inistracijai:
Siunčiu  su  šiuo la išk u  $ . . . . . . . .  už k u riu o s  p ra š a u  kuogreičiausla

a ts ių s ti <r.a.n sek an č ias  K e lio n ių  knygas:
VYSK. P . P . BUČIO K E L IO N Ė S —  $1.00 
KU N . P R . J . VAITUKAIČIO —  1.50
KU N . J . A. PA U LIU K O  —  2.00

arba:
S iunčiu  $3.50 už k u liu o s  atalųsk'te m an  v isas tr is  K elion ių  knygas. 
M ano ad resas;

V ardas, P a v a rd ė  .............................................• • ................................

, S treet

I š  Š v . K a z im ie ro  
P a ra p ijo s

Kartą Kristui atsisėdus pa
ilsėti, apie J į pradėjo rinktis 
motinos s u vaikais. Vaikai, 
kaip' vaikai, tuojau pradėjo 
apie Kristų kabinėtis ir lipti 
Jam ant kelių, kabintis apie 
Jo kaklą, glostyti Jot garbi
niuotus plaukus, meįlmtis. A- 
paštalams toks vaiki} pasiel
gimas nepatiko ir pradėjo 

• juos varinėti šalin. Kristus 
subarė apaštalus sakydamas:
Leiskite mažutėlius ateiti prie. 
manęs, nes jų  yra dangaus ka-

iralystė. Reiškia, Kristus myli 
' v. . . . .. . e lek tra , parodančia  m ažiausias klal-Į Vaikučius- 11’ noriai JUOS pn- l das. SpeclalS a ty d a  a tk re ip ia m a  Į 
' .  . ] m okyklęs vaikus. K reivos -akys atl-
nna prie savęs.

I r  šiandien Tasai Pats Kr i
stus trokšta, kad. vaikeliai ar- 
tintusi prie Jo, kad J į pamy
lėti}. Kad vailiai artintųsi prie 
Kristaus, reikia, kad jie Jį 
pažintų. Geriausiai J į  pažins 
katalikiškoje mokykloje-. To* 
dėl, kaip anais laikais moti
nos nešė savo vaikelius prie 
Kristaus, taip šiandien moti
nos tiui rūpintis leisti savo 
vaikai i ųg. kataJikižkon mokyk* j

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

o rrO M E T R IC A L L Y  AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins a k lų  Įtem pim ų, k u ris  
esti priežastim i galvos skaudėjim o, 
svaigimo, a k lų  aptem im o, neirvuotu- 
mo. skaudam ą, a k ių  k a rš ti, a tita iso  
trum paregystę  ir  toJiregystę. P r ire n 
g ia  te is ingai ak in ius. V isuose a ts i ti
k im uose egzam inavim as darom as su

taisom os. V alandos nuo 10 ik i 
NedėlioJ nuo  10 liti 12. D augely a t 
s itik im ų akys  a tita isom os be akinių. 
K ainos p ig iau  k a ip  p irm iau .
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 ik« 8 vak.
T ai OANal 0523

Ofiso Pilone 
PROspect 1028

Kės. and Office Tel. OANal 0257
2359 S. Leavitt St. 

OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOW ARSKAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2403 W. 63rd S t, Chlcago 

OU’JJ'lCE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Ręs. PROspect o659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namą Tek PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vah: nuo 9 įki 8 -vakare
Seredoj pagal sutartį

Res. 6924 S. Talman Avė.
Res. Tel. GRUvenill (Jbiz 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak.
Kctv. ir  Nedėliomia susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUN<
GYDYTOJAS IR  CHIRURG/ 

2158 W. Cermak Road"
Vai.: 2—4 i r  7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. L e a v itt St,

Tel. CANal 0402

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Šaradomis ir  NedeL pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Caltfornia Avė. - 
Telefonas REPublic 7868

Tel. Ofiso BOUlevaru 5913—14. 
Res. VIOtory 2343

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

756 W est 35th Street

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, UL 
Utam,, Ketv. i r  Potn. 10—9 vai, 

3147 So. Halsted St., Chįcago 
Paned., Sered. ir  Subat. 2—9 vai.

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2-~4 ir  6—8 p. m. 
Nedėliomia pagal sutartį

Į V A I R Ų S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 

isb  sa ir nuo Z iki *32 zalj

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARdfl 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: .
Nuo 10-12 v ,'ry to ; 2-3 ir  7-8 v. vak. 

Hfidūlinmir UB6 1Q iki 12 d i f  y

DR. A. J. M A N IU S
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet i r  -7—4$ £0

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 4Sfd.St.
Valandos: 9—10 ryto ir  5—6 yak. 

Trečiadieniais i r  Sekmadieniani
r.Bi’al avtart,

DR, JOHN J, GAPSIS
DANTISTAS

4218 Archer Avenue
Telefonas; LAfayetto 4845 

Kasdien, nuo JLO vai. TJ'.to 
-  Sr nuo' Z v a i

pagal suh
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l ie t u v iš k ie ji  VANDE- Jaunikis K raitį Išsivežė, 
NYS ir  VOKIŠKIEJI MAU- i g* T ė v a m s

Paliko
RAI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
.v - .. organizuojamos, o lietuvišku

Kad tik  iš reikalo jie v a r-1-. . , . . . , ,J vilų ir lietuviu vasarotojų kad 
toja vokiečių kalbą, ir kartais

t

pataikauja vokiečiams, rodo 
ir tas faktas, kad nemaža yra 
seniukų (ypač Pervalkos kai
me) labai prastai kalbančią 
vokiškai, kai tuo tarpu lietu 
viškai ir kuršiškai — kaip 
savo gimtosiomis kalbomic 
Tarp savęs ne tik namie, bet 
•ir, pa v., tarnaudami jūriniu 
kais vokiečių laivuose ar ld 
tur -— visuomet kalbasi ne vo 
kiškai, bet kuršiškai

Deja, pastaruoju laiku ni
diškių tarpe ima reikštis ne 
tik dirbtinis, reikalo vokišku- 
mas, bet ir. tikrasis. J į  čia ba- 

\  ndo įdaiginti vokiečiai moky 
į tojai, pastoriai ir kiti veikė 

jai. Vokiečiai mokytojai mo
kykloje vaikams įkala į gal
vą, kad jie yra vokietukai, c 
jaunimą organizuoja į vokiš 
kus sportininkus, moko juos

Netoli Marijampolės, Narto 
įaime ūkininkauja A. Miliaus
kas. Ūkis vidutinis ir  .gerokai 
apleisti laukai. O čia šiemet 
iš karto visos trys dukters 
sumanė ištekėti. Aišku, iš ne
didelio ūkio ir dar apleisto 
trys kraičiai susidarė nepavy
dėtinai menki. “ Bet kas į tai 
dėmesį kreips, juk jaunikis 
mergos, o ne kraičio ieško ” , 
samprotavo A. Miliauskas. Ta 
čiau atsitikoi kitaip: jau išė
jo užsakai bažnyčioje, abi pu
sės pasiruošė vestuvėms, pa
galiau sulaukė patogaus lai
ko vestis, ir jaunikis išsivežė 
jaunosios kraičius susidėjęs i 
galą ilgadrobynių. Bet tą  die
ną, kada turėjo įvykti- sutuo
ktuvės, veltui Miliauskai lau
kė nuo ryto jaunikio atvažiuo
jant. Ir  tėvai, ir svečiai ėfcnė 
nerimti, jaunoji verkti. Tik

d r a u g a s

“ D'eutschlandas” Ispanijos uoste. Vokiečių karo laivas “ Deutscbl'and” sustojęs 
Ispanijos Centą miesto uoste. Laio įgula buvo sutikta sukilėlių vadovybės. Nami
nis karas Ispanijoj virsta parako« statine visai Europai, nes į tą karą pradeda mai
šytis Vokietija ir Italija. 1

Dar 3 Seminarijos 
Uždarytos

A. Kasperavičius, M. Karka, rduodamas Valstybes centrai.

Be Marijampolės mokytojų
vokišką dainą ir žadina juosei apie pietus karieta atbirzgė seminariios ir Telšių ^ydų 

“ Javne” mokytoją seminari
ja

antagonizmą lietuviu kalbai 
ir  kultūrai. Šita kryptimi jau
nąją Nidos kartą kreipia ir 
vokiečiai vasarotojai, kurių 
per vasarą pereina apie 50,000 
(viso: ją  tarpe yra ir čekų, 
anglų, estų, švedų, nemaža lie 
tuvių, bet absoliuti d^ugmna 
v okįeč^).^Rrilaa^?\ 
kad nešovmi&tiškaį ifuriteiku- 
sieji vokiečiai, kaip pav., ra
šytojas Tliomas Manu, Nido
je laikomi jei ne pavojingi, 
tai bent ir  nenaudingi. Jie ir 
savo vilas čia įsigiję, bijosi 
jose praleisti vasarą, nes vo
kiški šovinistai gali su jais. 
suvesti sąskaitas. Štai, kodėl 
Tb. Manu gavo čia likviduoti 
savo gražiąją vilą.

Šita vokiška įtaka pasta
ruoju, laiku yra kiek sustab
dyta; kai kurie asmenys yra 'kraitį ir vežasi namo, keik

penki vyrai, jų tarpe, ir pus
girtis jaunikis, visi iššoko iš 
karietos, apstumdė svečius, 
jaunikis čia pat vos neapmu- 
šė ir tėvą ir jaunąją, -iškeikė, 
kad tėvas “ ubagas”  ir jį ap
gauti norėjęs, duodamas tokį 
ap^aįįętiiųii menką kraitį. Mi-. 
linurinib nushdjor ri pęrpyko: > 
;juk jis dar prieš kelias dienas 
tą  kraitį pats priėmė, pats 
ramino, kad tai niekis ir t.t. 
Bet dar tėvai nespėjo supras
ti kas čia dedasi, kai jauna
sis su savo vyrais sulipo į ka
rietą, paplakė arklius ir išva
žiavo namo net apie Vilka
viškį. Taip ir iširo vestuvės 
ir visas joms pasiruošimas nu
ėjo vėjais.

Dabar Miliauskas po vieną 
daiktelį prašinėja iš jaunikio

švietimo ministerio isa- , -v . . T v gimnazijai.kymu*nuo rugpiucio 1 d. uz--

J. Vaiceckavičius, H. Celma- 
naitė, E. Dargytė -ir O. Mak- 
simavioienė nuo rugsėjo 1 d. 
atleidžiami iš pareigų. Semi
narijos turta^ir archyvas per
duodami Panevėžio mergaičių

J

nušalinti — vieni ištremti į 
Vokietiją, kiti (mok. Fuks, 
pastorins Kipka) — nukelti 
į Bajorus. Šalia šitų, daugiau 
negatyvių priemonių apsau
goti mūsą lietuviškąją Nidą, 
yra daroma ir  pozityvią pas
taugiu Iš tokią, ypatingai sva 
r b i t a i  lietuvių sporto or
ganizacija, Aunai priklauso 22 
vietiniai jauni vyrai. Daro įta
kos ir vis gausiau ir gausiau 
besilanką lietuviai vasaroto
jai. Tuo atžvilgiu grąžą ges
tą  parodė mūsą paštininkai, 
pasistatydami savo didžiulę ir 
gražią vilą. Užklysta laiks nuo 
laiko ii* lietuvių jaunimo eks
kursijos su savo lietuviško
mis dainomis ir užkrečia lie
tuviška nuotaika nidiškius. 
Bet būtą dar geriau, jei to
kios ekskui’sijos dažniau atsi-

damas tokį niekam netikusį 
reikalą.

20 m. Senumo Miestely
Pirmas Naujagimis

TOMBSTONE, ABIZ. — Iš 
čia pranešama, kad Sulpbur 
Spring klony Eifrida mieste
lis, kuriam suėjo 20 m. nuo 
įsisteigimo, šiomis dienomis 
šventė “ didelę šventę” : minė
jo garnio dovaną atneštą į 
John Schupbacb namus, š i 
dovana taipgi yra pirmutinė 
Schupbaclią namuose.

rastą dar daugiau. Nerei
ktą užmiršti ir  lietuviškai 
spaudai labiau ten rodytis ir 
lietuviškajam teatrui vasaros 
metu ten su gastrolėmis pasi 
maišyti. Stasys Yla “ XX”

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENį IR NAKTĮ 

YARds 1 7 4 1 - 1 7 4 2

UARY, 1X 0. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIII

Geriausias palaraavim ae — Moteris patarnauja 
X-h0U6 SOOO ®2® W. lu iliA y e . 1

“ D r a u g o ”  R a d i j o  P r o g i a m a
TREČIADIENIAIS TA RP 4:00 ir 4:30 
IŠ STO TIES W EDC (1210 kilocykles)

Kauno Paštininkas 
Kalbasi Radio Te
lefonu su Amerika

daromos dar šios mokytojų 
seminarijos: Panevėžio mer
gaičių mokytojų seminarija, 
Kauno “ Saulės” mokytojų se- 
grįnarija ir Kauno Š.Š. Širdies

BngiĮęgącijos mergaičių mo- 
ytoįjiį' seminarija.

Panevėžio margaičių moky
tojų seminarijos direktorius 
A. Giedraitienė ir mokytojai: 
P. Būtėnas, J. Matusevičius,

Kauno “ Saules” mergaičių

archyvui.

Taip p'at ir K. Š. Š. Širdies 
kongregacijos mergaičių mo
kytojų seminarijos direktorius 
M. Galdikienė ir mokytojai: 
M. Būškytė, A. Mažylytė, U. 
Starkienė, E. Mikelkevičiūtė, 
J. Petrulis, A. Tengeris, B.

Prieš- keletą metų kaunietis 
paštininkas P. Jastržembskas 
pasigamino trumpų bangų ra
dio siąstnvą ir pradėjo su juo 
daryti įvairius bandymus. Pa
čioje pradžioje jis dirbo radio 
telegrafu. Apie savo praneši 
mus jis gavo tūkstančius lai
škų iš viso pasaulio. Vėliau 
jis bandydavo perduoti plok
štelių muziką bei kalbą. Pra
džioje pranešimus apie girdė
jimo rezultatus jis gaudavo 
tik iš Anglijos, tačiau žiemei 
jam pavyko susikalbėti raclio 
telefonu su Panamos radio 
mėgėju HPIA. Pasikalbėjimas 
pavyko ir buvo gerai girdi 
mas. Paskui kalbėjosi net si 
P. Amerika — Kolumbijos ra 
dio mėgėju HlviZ ir su dviem 
mėgėjais Costa Rikoje, Vidu-1

rinėje Amerikoje, šiomis die
nomis įvyko pasikalbėjimas su 
Kanada ir Azorų salomis.

Vėliau paaiškėjo, kad šią 
Lietuvos radio mėgėjo pasi
kalbėjimų klausėsi daugelis 
amerikiečių, apie ką liudija 
iš įvairių Amerikos vietų gau
ti susižavėjimo laiškai. Be 
veik visuose laiškuose amen 
kiečiai nurodo, kad Lietuvos 
radio mėgėjo stotelė yrą la
bai populiari.

2 Džiakietai —  Dvigubas 
Cellophane —  Užlaiko Old 
Golds šviežius.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

U D E I K I S
TĖVAS IV  

P u b lic  8 3 4 0

NAUJA

seminarijos direktorius .M. Bu ri. n t »- i L.- a tv . , J , Šliupas, G. Rimkaitė, A. Dirglesne ir mokytojai: O. Zenke- t  v
•* -4- -r <r r  i ivr vianskaite, A. Bugyte, J. Va-vicaite, I. Malinauskas, M. . . .  . m v , T

~  t t  i • . . latka, A. Tamošaitis, kun. J.Galdikaite, U. Starkiene, A. . .v.
a t  -v , T -rr- , Stankevičius, E. Starkiene irMaizelyte, J. Karosas, kun. m . v._ . ... - ,.rr- -•/, t-, eu • t -  |T. Kriauciunaite atleisti iK. Žitkus, E. btarkiene, K.
MarijoŠienė, M. Atlasevičaitė, 1 pareigi!. Seminarijos archyvas 

perduotas valstybiniam centrA. Bagaišienė, M. Buivydas 
ir P. Verbickas atleidžiamu )arCn^VLl1, 
nuo seminarijos uždarymo die-
nos. Seminarijos archyvas pe- J PLATINKITE “ DRAUGĄ

LAIDA

venetian monument co, inc.
Didžiausia paminklų dirbtuvė Cliicagoj

Suvirs 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Cbicagos. Lietuvių

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamią

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

LA ID O TU V IŲ  D IR EK TO R IA I

“VALGiy
GAMINIMAS

IR
NAMO

PRIŽIŪRĖJIMASn įsam

Didele 223 puslapių knyga su naujausiais receptais įvairių 

valgių gaminimui, pyragų, pajų, ir duonų kepimui, įvairių kon

servų ir preservų darymui, paukštienos kepimui ar virimui, dar

žovių ir vaisių užlaikymui, ir 1.1. Taipgi yra visokių naudingų 

patarimų šeimininkėms.

Šių knygų galima gauti per paštų arba raštinėj:

' ‘ ‘D R A U G A S ”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

KAINA SU PERSIUNTIMU TIKTAI $-|.O5

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT||

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. Lachawicz 
J. Liulevičius

42-44 E. 108th Street 
^none PULlman 1270
arba GAN ai 2515_____
4092 Archer Avė.
Hbont LAPayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituamca a  ve. 
Pbone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUlevard 4139

A. Petkas
J. F. Radzios
S. M. Skadas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Šonus
Lachavicz ir Sanai
J. F. Eudeikis

1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Pbone CICero 2109

Pbone CANal 6174 
668 West 18tb Street

718 West lBth Street 
Pbone MONroe 3377

1646 West 46tb Street 
Pbone BOUlevard 5203

10734 S. Micbigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

2314 West 23rd Place 
Pbono Canal 2515

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Pbone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė. i



n  * i! O  a s KeffYnadieius, rugp. 6, is .

VIETINĖS ŽINIOS
Dievo Apvaizdos 

Parapija

nftteft Suriv. Brolių ir Se- 
k  Lietuvių reguloris fusi- 
ikhnas įvyks rugp. 8 d., 7:30 
L vakare.

Praėjusį susirinkimų kleb. 
E  Ig. Albavičius palmetė 
gįų i parapijos pikniku. Dr- 
ja kas ra e t dalyvauja para p. 
kilikuose, dalyvaus ir šįmet, 
uis parapijos reikalus. Dr- 
ja gauna dykai svetainę su- 
rinkim£<fti& laikyti, dėl to 
įreiga yra remti parapijos 
įrengimus.

Praėjusia d r-jos piknikas
Bsisekė. Daug buvo publikos, 
aug naujų narių įsirašė drau 
fen, bet ne visi atsilankė. į 
paėjusį susirinkimų. Tat pra 
orui ateiti į šį susirinkimų ir 
tsivesti savo draugus bei pa- 
įstarnus. įstojimas dykai. Pn- 
inaudokit proga. S. S.

Triubelis Šunų 
Savininkams

250 asmenų užvakar turėjo 
►loti į vadinamų ‘‘šunų teis* 
stų-”. Vieniems iškelta byla 
až laikymų šunų be leidimo, 
kit irtus už palaidus šunis l>c 
wt snukio, be dirželio. Kurie 
įsižadėjo tuojau leidimus išsi
imti ir dirželius nusipirkt i, 
tiems bylos panaikintos. Dau
gelis šunų savininkų dar nėra 
stoję į teismų. V i  tai jų lau
kia bausme. Savo keliu poli
cija gaudo gatvėse palaidus 
šunis, kurių daugelis žudomi.

Vėl Keturi j Kalėjimą

Trati ko s teisine teisėjas 
Grąber užvakar vėl nubaudė 
kalėjimu keturis pavojingus 
automobilistus. IT. Dezey, 900! 
Comraereial av. nubaustas 30 
d. į kalėjimų. Policija rado 
jį girtų automobily prie savo 
namų. Pasisakius, kad ne jie. 
automobilių valdė kai. užga
vo kitų stovintį automobilių, 
bet koks tai 44Joe”, teisėjai 
bausmę sulaikė iki jis atves 
į teismų tų 44Joe” .

Kiti du sugauti važiuojant 
neblaiviam stovy — P. Kie
le ey, 2741. AV. 39 PI. gavo 1C 
dienų kalėjimo, o K. Kaspei, 
3343 Narragansett st. — 3 di • 
nas.

John Sater, 3028 I âke st., 
nubaustas 30 dienų į kalėj i 
mų už beprotiškų (reckless) 
važiavimų ir įvažiavimų į vie 

jnų namų 2997 Bonaparte avė.
M. Thompson i ūtė. 35 m., 115 

No. Oak Park avė., Oak Park, 
nubausta 35 dol. už važiavi- 
nių esant girtam stovy.

44Visuose .T. A. V. karuose 
per 150 metų žuvo 244,357 a- 
merikonai'', sako teisėjas Go
rinau. “ Nuo 1920 iki 1935 m. 
automobiliai užmušė viso 388,- 
936 žmones. Per du praėju
sių metų mėnesius nuo auto
mobilių Žuvo tiek žmonių, kiek
ZllVO

'karų. 452 skaičius žuvusių per 
(žemės drebėjRnų San Prane i- 
sco neviršija skaičiaus. kiek 
ant vieškelių žmonių žūna nuo 

‘automobilių per vienų savai- 
lie"

Palydovu Pasirinko 
Aukščiausj Žmogų

Illinois val.^nb. IT. Ilorner 
vakar išvyko į šimtmetinę Te- 
xasl vai. parodų Daliose. Pa
lydovu pasirinko R. AVadlotv 
iš .Kiton, Ilk, 18 m. ainž., ku
ris yra 8 pėdų ir  5 colių au
kščio. Medikaliai autoritetai 
(viri)nu, kad aukščiausias ž in o  

gus medicinos istorijoj. Namo 
gubernatorius grįš prnkladie-

fc t

Po didelio gaisro Chicagoj. Atvaizdas pusblokio tarpe 18-tos, 18-los, Peoria ir Newberry gatvių, kur sudegė 25 namai, ir dvi arklydės; 
jose sudegė keletas arklių ir daugiau kai šimtas žmonių liko be pastogės. Tarpe nukentėjusių yra ir lietnvių. Tame distrikte, sakoma, dau
gelis gyventojų buvo vyriausybių Šelpiami (bedarbiai) dėl to ir gyvenamieji namai nebuvo apdrausti. Gaisras dar padidino vargų. Paste
bėtina, kad gaisras kilo nepertoliausiai tos vietos, iš kurios kilo didy sis Chicagos gaisras (1871 m.) sudeginęs kone visų miestų.

kė, jog jaunoji Benvvno karta 
nenori trintis aplink gatvių 

| kampus.

] Žymus Lietuviu Meno 
Vakaras Buenos Aires

Šviesiai Dažomi

Cl lira goję kai kuriose vie
tose pradėta! dažyti stulpai vi
ršutinių geležinkelių (elevei- 
terių). Biznio sekcijose ir ei
nančių virš gatvių geležinke
lių stulpai dažomi šviesia spa
lva, kad pridavus daugiau ga
tvėms Šviesos. Iki šiol viršuti
nių geležinkelių stulpai buvo

per Ispanijos - Amerikos [dažomi tamsia spalva.

0277,000 Militares 
Stoties Remontui

Vaikai Už Savo 
Gerove

Chicagos priemiesčio Ber- 
jwvn vaikai suruošė manifestn- 
jcijų ir narnarŠavo į rotušę 
Į pas miestelio tarybų. Ant vai
kų nešamų plokatų buvo to- 

jkic parašai: “ Beer Gardens 
Iversns a Commnnity Ilouse” , 
Į44 Benvyn Čouncil Vnfair to 
Children”, “ Benvyn — No 
Fligh Kcliooi, No Community 

I K a u še , N o  Nothing”. Vyriau- 
I siu demonstracijos kalbėtojun* 
buvo 1.2 m. amžiaus Albcr*. 

Į Moro. Miestelio taryba smar
kiai plojo vaikams, kai jų va
rdu jaunus kalbėtojas pareiš-

į Great Lakęs Navai Train- 
ing station komendantas rear 
adm. John Dovoiea paskelbė, 
kad iš WPA fondo gauta 
$277,(XX) stovyklos remontui, 
kuris turės būti atliktas bėgiu 
Šešių mėnesių. Darbo gaus 100 
WPA darbininku.

50c Nuo Mailes

SOUTH BEND, IND. - 
Miesto teisėjus Josepli Avcry 
paskelbė, kad visus autoino 
bilistus, kurie bus sugauti už 
greitų važiavimų, baus po 50c 
nuo ntailės. Vadinas, sugautas 
važiuojant 50 mailių į valan
dų, turės mokėti bausmės $25.

PADĖKA

Mūsų dainininkų K. Petrau
sko, V. Jonuškaitės, I. Nagro- 
dskio, P. Olekos ir J. Mažei
kos dalyvaviino Buenos Aires 
operos teatro “ Colon“, o taip 
pat ir poetės Alės Sidabrai- 
tės - Petrauskienės lankymo
si Argentinoje proga šių me
tų liepos 7 d. Lietuvos pasiu
ntinybės pastangomis Buenos 
Airėse buvo surengtas lietu
vių meno vakaras. Vakaro n- 
tidarymo žodį ispanų kalba 
tarė Lietuvos įgaliotas minis- 
teris p. J. Aukštuolis, Paskui 
buvo prof. Lastros paskaita 

į apie lietuvių menų, kuri ir 
(sudarė svarbiausių programos 
dalį. Paskaitų, buvo paįvairi
nta V. Jonuškaitės - Zaunio- 
nėa, L Nagrodalcia, J. Mažei
kos dainomis ir A. Sidabrai- 
tės - Petrauskienė* savo eilė
raščių deklamacijomis. Be to .

paskaita buvo pailiustruota 
šviesos paveikslais, kuriais bu 

Į vo parodyta mūsų kryžini, dn- 
I vukai, audinių raštai ir Čiur- 
( lioniea vaizdinės kūrybos pa- 
| vyzdžiai.

Vakaras lietuviu menui pa- 
1 demonstruoti ir Lietuvos va
rdui pagarsinti buvo sureng
tas Argentinos motorų tory 
bos salėje, kur dalyvavo sve- 

I tunų šalių diplomatinis kor- 
Į pasus, rinktinė Buenos Aires 
publika ir lietuvių kolonijos 

I nariai. , *

Iš Nuobodumo Stato 
Pili

Ne tik senovės valdovai sta 
I t vdnvosi pilis, bet ir šiais lai
kais pasitaiko žmonių, kurie 
savo malonumui stato pilis.

Netoli Panevėžio golc/.inkr- 
( lio stoties, gražiame pušynė
lyje, gyvena ūkininkas Jano- 

I n i s. Jis, prieš keletu metų grį

žęs iš Argentinos, prie savo 
Įgyvenamo namo pradėjo pilti 
| kalnų. Žmogelis diena ir nak
tį dirbo 4 mėnesius. Per tų 
laika supylė gana aukštokų 
kalniukų. Žiūrint į tų .kalnų 
tenka stebėtis, kų gali, jeigu 
nori, padaryti vienas žmogus.
.Statytojas yra didelis svajoto
jas. Jis manė supilti aukštų 
kalnų, aplinkui apkasti bent 
2—3 metrų gilumo griovį, pri 
leisti vandens ir įveisti įvai
riausių žuvyčių, kalnų apso
dinti medžiais, o viršuje įren
gti senoviškų pilį. Kalnų sų- 

j pylė ir apsodino medeliais, 
bet. pavasaryje tie medeliai 
nuslinko. Griovys liko nesu- 

1 tvarkytas, o statytojui, ma
tyli, suiro planai ir toji 44pi
lis” stovi nebaigta. Dabar pa
klaustas Janonis sakosi, pylęs | 
tų kalnų iš nuobodutno.

Būdamas Argentinoje dir-

.bęs prie geležinkelių pylimu 
i Tas darbas jam labai patikęs. 
Tai iŠ nuobodumo ir pylęs tų 

(kalnų, norėdamas taip papuo
šti savo sodybų, kaip. kad už
sienyje puošiami įvairus par 
kai.

44Pilis”, matyt, sulauks liū- 
dno likimo, nes jau pradėjusi 
griūti, o jos statytojas šį ru
denį vėl mano išvykti į Ar- 
gentinų ir vėl kasti geležin
kelio pylimus.

BEDARBIŲ NEBEMATYTI

MARIJAMPOLĖ. — Šie
met visai nebematyti Mari
jampolėje )>edarbių. Matyt, 
visi bus gavę darbo prie tie
siamo Prienų plento ir kitų 

(darbų, kurių šiemet, daugiau 
negu kitais metais.

LIETUVIAI ADVOKATAI

D A B A K

SOKYS -  DOOOY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

Pirmus Morgičius 
Skolinain ir Perkam 

R E A L E S T  A T  E
IlO M o lnM iratk-r —  Vjjnlv*. Vlesnlo, A niom ohUlv, 

S ilk ių  ir  (. t.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W . Cermak Road 

(West 22nd S t)
M etropo litan  S ta to  B an k  norne 
ValaivloH kasd ien  nuo 9 Ik i 5 
P inv«hiio . Seredoa ir Pėtnyfilos

vomsala nuo G Iki t VdcfoniMi <’.Wnl lt”5
Namai: 6459 S. Rockwe11 St.

TtdrfnnaN H l'.lh ih 'le  0000

C L A S S IF IE D

RENDON FLATAI

RENDON 5 kambarių fialas Mar- 
qnet te Parko, k a rs tu  vandeniu au- 
sildinins. Kreipkitės 6933 So. Wash- 
teuaw Avė. Taipgi 6 kambarių fin
tas IVest Side. p o liu m i apšildomas. 
Kreipkitės i MIKE JCRAUJALIS, 
1943 W. Cermak Road.

DAROME

Telepbonn: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETUVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue

6*515 S B ^lnvoll S fm H  
Tolopbnne: RF.Publie 9723

PARDAVIMUI BU6ERNĖ

Pardavimui moderniška bučOrao 
su namu arba be namo. Naujas na
mas ir fikščeriai. Arba mainysiu 
ant privatiško namo. Nųalei sunku 
užbūkvti Kroinkites 445G So. C>Ui- 
t’nr»'ia •'v,». nrbn telefonnokite LA F 
avptte 2952.

THINGS TH A T NEVER HAPPEN

Pereitų sekmadienį įvyko 
i pirmas piknikas 21 AViardo 
’Lithuanian American Citizena 
. Allianee Dambrausko ūky. Pu 
blikos buvo nemažai. Visi 
smagiai laikų praleido. Pelno 
liko.

ŠiuoniL norime ištarti ačiū 
*— lietuvių spaudai už talpi
nimų pranešimų, biznieriains 

(už finansinę paramų, publi 
kai už atsilankymų, P. Stan
kūnui, 2424 S. AVestern avė., 

(už alų ir vynų, K. Mikuckiui, 
671 W. 18 st., už elektrikinę 
lemputę, E. Bukaiti enei už 
paduškaitę.

21 AVardo Liet. Pil. Sų-gos 
valdyba,

G. M. čemauskas, pirm.

Rūkykite Dvigubai - šv e l
nius Old Golds.

M O R G IČ IU S
Gerom Išlygom

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

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje išmokdjom 4% « 

Turtas siekia virš $1,300,000.00

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavltt S t  Tel. CANal 1679

JUSTIN JfACKIEWICn, Prezidentas

E M IL  D E N E M A R K , IN C .
B uick - C ad illac  ■ La Š alie

A tsa k a n ti V a r to t i  K a ra i 
VIDUR VASARINIS IŠPARDAVIMAS

P n lk laua loa  verty b ės  Mių m etų  žem iausiom is ka inom is. K iekv ienas  
v a rto ta s  k a ra s  a p k a in u o taa  kuožum iausInJ. N ė v ienos te is in to s  p a 
siū lym as n**t«kom as. Kame ntialatatę pale isti k iekv ienų  vartotų, k a 
rų. m ūsų atake.

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN
AVBURN *31. G Sodan, a tsa k a n tis  k a ra s
B U IC K  '34.
B UICK *34.
B U IC K  *34.
BUICK *32.
B U rC K  *30. 5 V lc to ria  Coupe, g e ro j tv a rk o j.

G Sodan 57. ta ip  k a ip  n au jas  
C V lctoria . p u ik iam  stovy . . .  
5 Sodan, tobu la i bvgųs . . .  . .  
G Sodan, p u lk u s  k a ras.

BUICK 5 Sodan, b a rg e n as  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(CATHT.LAC *34. 5 Sodan, k a ip  n a u ja s  . . . . . . . . . . . . . . . .
CADr LT«AC '34. 2-4 Coupe, to b u las  k a ra s  . . . . . . . . . . .
CADII,I.AC *32. 5 Tow n Sodan, laba i ge ra s  k a ra s  . . .
CABILBAC *31. 7 Sodan, pulktatn sto\*y.............................
CADILLAC *30, 5 Tow n Sodan, g e ro j tv a rk o j. . . . . . . . ,
CADILLAC '30. G Sedan. g e ra i bėg an tis , .......................... ..
H U PM O BILB  ’30, 5 Sodan, tv ir ta s  m ažos k a ra s , . . . . . .

I LA SA LI.E *32, 5 Sotlan, labai pukus, . . . . . . . . . . . . . . .
' LA SA LLE '30, 5 Sodan, ge ra s  k a rtis  žem a ka ina , . . . . . .
L IN C O IJ^ *33, 7 Sedan, pu ik iam  stovy. . . . . . . . . . . . . .

, L INCOLN *31. 5 S p o rt P jiac to n . to b u la s  .......................... ...
i LINCOLN *30, 7 Tow n C ar. p u ik iam  s tovy . . . . . . . . . . . .
NASH *32, 5 Sodan, č ionai g e ra  vertybė , . . . . . . .
PACKARD *34. 5 Sedan. tobu lam  stovy ......................

IP 1Ę R C E  A R R 0 W  *29, Sodan 7 pasaž. gero j tv a rk o j . . .  
PO N TIA C *32. G Sedan. g e ria u sia  v e rty b ė  . . . . . . . . . . .

M OUTH. *32. 5 Sedan, duos gerų  p a ta rn a v im ų  . . . . .
C H R Y SL E R  *31, 5 Sodan, ge ra s  p irk in y s  . . . . . . . .

S 245. 
045. 
005. 
595. 
450. 
175. 
150. 

1005. 
1295. 

745. 
595. 
205. 
105. 
105. 
095. 
245. 

1105. 
005. 
225. 
205 

895. 
150. 
205. 
315. 
325.

M ainykite  savo senųJJ k a rų  a u k šč ia u s ia  k a in a  a n t  v ieno 19 5lų pu i
k ių  v a rto tų  k a rų , i r  balansų, m o k ė k ite  p a to g ia is  m ėnesin ia is  m o
kesč ia is  žem os —  k a inos  G.M.A.C. p lanu .

E M IL  D E N E M A R K , IN C .
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100


