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MADRIDAS BUS PAIMTAS 
ŠIA SAVAITĘ 

SUKILĖL IŲ KOLIUMNOS VIS 
SMARKIAU ŽNYBIA SOSTINĘ 
MADRIDAS, spal- 18. — 

Radikalų vadų tarpe padidėjo 
baimė, kuri yra lygi kraštuti-
niajam nusiminimui, gavus čia 
žinių, kad sukilėliai pradėjo 
naują puolimą penkiais šo
nais, kad priėjus arčiau Mad
rido ir iš ten smogus galutiną 
smūgį radikalams. Čia sužino
ta, kad sukilėlių vadovybė nu
sprendusi šią savaitę galutinai 
apsidirbti su Madridu. 

Radikalų vyriausybe pripa
žįsta, kad vakariniam karo 
fronte milicija yra u/ėmusi 
jau paskutines gynimosi pozi
cijas. Į šias pozicijas tad ir 
panūstos visos, kokios turėta, 
milicininkų atsargos. Sukilė
lių artilerija vietomis jau 
griauja šias paskutines pozi
cijas. Milicininkams griežtai 
įsakyta savo pozicijose žūti, 
b. t nepasitraukti. 

Apardytą radikalų vienati
nį geležinkelį tarp Madrido ir 
Viduržemio jūros radikaiai 
kiek pataisė. Tečiau pereitą 
naktį sukilėlių lakūnai iš na u 
jo išgriovė su bombomis. Ra
dikalai giriasi, kad jų lakū
nai ten numušė keletą sukilė
lių lėktų vij. 

Sukilėliai per radiją prane
šė, kad pasiųsta Oviedo mie
sto ginėjams sukilėliams pa-
gelba jau išlaisvino ten ap
gultuosius, išblaškius mainie-
rių gaujas ir įžygiavus mies
tan. Madinio radikalai tai už
gina. Sako, kad mainieriai 
baigią r.žimti tą miestą. 

Radikalų ginkluotų jGgų 
diktatorius Caballero pareis-

STALINAS VERŽIASI 
MADRIDO RADIKALAMS 

PAGELBON 
RYGA, spal. 18. — Žinio

mis iš Rusijos, diktatoriaus 
Stalino paraginimu visuose 
Rusijos miestuose ir mieste-

VATIKANAS VADOVAUS 
KOVAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ 

ROMA, spal. 18. — Asso
ciated Press patyrusi, kad ne 
paprastų bažnytinių reikalų 
kongregacija nusprendusi su
daryti tarptautinę organizaci
ją kovai prieš komunizmą. 
Be katalikų organizacijon bus 
priimami ir protestantai. 

Kai kuriose Europos šalyse 
jau gyvuoja priešbolševikis-
tiniai bendri katalikų ir pro
testantų komitetai, kurių šū
kis yra " P r o Deo!" (Už Die
vą!). Norima šios rūšies ko-liuose komunistų viršininkai 

šaukia masinius susirinkimus niitetus sudaryti ir kitose ša 
ir daro rezoliucijas, kad Mas- lySe ir juos visus sujungti 
kvos vyriausybė būtinai gel
bėtų Madrido radikalams, ku
rie gina jau paskutines savo 
pozicijas. 

Tą patį laiką sovietų vy
riausybe ir toliau grasina, kad 
ji "atvirai r ems" Madrido 
komunistus ir anarchistus, 
jei Italija, Vokietija ir Por
tugalija nepaliaus rėmusios 
Ispanijos ufašistų.'' 

Bolševikų laikraščiai gi pa
reiškia, kad Ispanijoje stovis 
darosi nepakenčiamas, kad 
Madrido nelaimingi radikalai 
turi gauti Maskvos pagelbą. 

vienon galingon organizaci
jon Vatikano vadovybėje. 

Matyt, ši organizacija bus 
paduota pontifikalinei komi
sijai Rusijos reikalais. Ši ko
misija gi yra nepaprastų baž-
nytinių reikalų kongregacijos 
šaka. 

— 

EŽERE NUSKENDO 
LAIVAS; 20 PRIGĖRĖ 

CLEVELANf, O., spal. JIS. 
— Prekybinis laivas Sand 
Merchant apvirto ir nuskendo 
Erie ežere, tolcįtai nuo Toro
nto pakraščių. ! 

Žuvo 20 asmejnų — 19 vyrų 
įgulos ir vienai moteriške. 

Apie šią nelaimę pranešė 
čia atplaukęs r i tas prekybi
nis laivas, kur i septynis vy
rus išgelbėjo, ^gelbėtieji pa
imti ligoninėn. JKeletas jų y-
ra blogam padąjime dėl nuša 
limo vandenyje 

Nelaimė įvyk* > audros laiku. 

APiE 100,000 MISIONIE
RIŲ DIRBA KATALIKU 

MISIJOSE 

MASKVA SIUNČIA 
GINKLUS MADRIDO 

RADIKALAMS 

GAISRAS LAISVES STA
TULOS SALAITEJE 

NEW YORK, spal. 17. — 
Bedloe sala^tėje, kur yra lais
vės statula, buvo pasireiškęs 
gaisras, bet greit užgesintas. 

OSLO, Norvegija, spal. 17. 
— Maskvos bolševikai nus
prendė remti Medrido radika
lus. Iš baltijos jūros išplaukė 
norvegų garlaivis Bjoernoey 
su ginklais ir amunicija. 

Illinois gubernatorius Hor-
nerLs šią savaitę Chicago s a-
pylinkėse veda politinę kampa 
niją — sako prakalbas. 

ŽEMĖS DRĖJKMAS IŠTIKO 
ITALIJĄ 

1~ 
VENECIJAI Italija, spal. 

18. — Smarkuįžamės drebė
jimas ištiko šiaurrytinę Itali-
ją ir šį miestą. Drebėjimas 
atjaustas ir Dalmatijos pak
raščiais ir Kroafįjoj (Jugos
lavijoj). ^ 

Ikišiol patirta, kad Italijoj 
žuvę mažiausia 20 asmenų. 

Čia, Venecijoj, daugumas 
gyventojų apleido namus — 
išbėgiojo į gatves. 

Sakoma, drebėjimas pada
ręs milžiniškus medžiaginius 
nuostolius. . 

VATIKANAS, spal. 18. — 
Tikėjimo propagandos kong
regacijos sekretorius Jo Eksc. 
arkivyskupas Celsus Constan-
tini vakar kalbėdamas per ra
diją misijų rėmimo reikalu 
iškėlė aikštėn, kad šiandien 
Katalikų Bažnyčia misijose 
turi apie 100,000 misionierių 
kunigų, brolių ir seserų vie
nuolių. 

Arkivyskupas pažymėjo, 
kad Bažnyčia per visus ilgus 
šimtmečius neturėjo tokio di
delio skaičiaus Dievo tikrojo 
žodžio skelbėjų tarp pagonų 
įvairiose pasaulio dalyse, kaip 
kad šiandien. 

' ' J e i antikristus, ' ' pareiškė 
arkivyskupas, "didina neapy
kantos sekėjų skaičių, visa
dos gyvas savo Bažnyčioje 
Kristus daugina meilės misi-
onierių skaičių.'' 

'^sPerįr t t fer^^ rei
kalams išleista 4,800,000 dol. 
pareiškė arkivyskupas. 

PIRMOJI LIETUVAITE 
METROPOLITAN 

OPEROJ 
JI BUVO IR LIETUVOS OPEROS 

ARTISTE 
Chicagos lietuviai, štai jums siurprizas! Lapkričio 29 d. 

Cliicagoj bus ONA KATKAUSKAITO — ANNA KASKAS 
ir ji išpildys didžiausią "Draugo Dienos" koncerto progra-
mo dalį. 

Tai bus jos debiutas Chicagoje. 
Koncertas įvyks didžiajame ir puošniame Chicago Civic 

Operos teatre lapkričio 29 d., 3 vai. po pietų. 
Kas toji Ona Katkauskaitė? 
J i yra gimusi ir augusi gerų patrijotų lietuvių šeimoj 

Hartford, Conn. mieste. Turėdama nepaprastai gražų balsę 
ir dklelius gabumus, ji ėmė kopti į dainos meno viršūnes. 
Dainavo ir mokėsi dainuoti nuo mažų dienų. 1927 m. nuvyko 
į Lietuvą. Buvo priimta valstybės optron. Operos vadovybe, 
pastebėjusi jos nepaprastai gražų balsą ir gabumus, valdžios 
lėšomis pasiuntė Italijon dar daugiau gauti žinių, pasimokyti, 
prisiruošti prie didesnių darbų. Prisiruošė. Vėliau grįžo A-
merikon. # 

Praėjusį pavasarį ji laimėjo didelį radio dainininkų kon-
testą. Iš kelių tūkstančių parinktų Amerikos dainininkų, ji 
buvo išrinkta kaipo geriausia ir tuoj buvo užkontraktuota 
kaipo artistė, solistė garsiosios operos pasauly — Metropoli
tan Operoj. _ 

KARDINOLAS PACELU 
DALYVAVO PAMALDOSE 

NUSKANDINTAS RADI
KALŲ LAIVAS 

LONDONAS, spal. 17. — 
Gauta žinia, kad vakarinės Af
rikos pakraščiuose ispanai su
kilėliai nuskandino Madrido 
radikalų motorinį pašto laivą 
Fernando Po. Šis laivas rūgs 
8 d. išplaukė iš Barcelonos 
uosto. 

LAIKO KLAUSIMAS CHICAGOJ 
P e r ateinančius lapkr. 3 d. —viena valanda vėliau už ry-

prezidencinius rinkimus Chica 
gos piliečiai gaus progos bal
sais pasisakyti , kaip jie žiūri 
į mūsų miesto laikrodinį lai-

kia, kad Madrido ginimas yra j ką Tas bus piliečių referen-
rimtas, bet, girdi, ne kritiš- durnas ir vykdomas su mažuo-
kas. Esą, dar galima gintis ju (specialiu) balio-tu. 
ir bus ginimąsi, nepaisant to, Pasaulinio karo laiku viso 
kad šimtai milicininkų žūsta *e J . A. .Valstybėse buvo įves 

tas dienos šviesos laikas per 
vasaros mėnesius. Po karo 

savo pozicijose. 
Madrido apylinkėse radika-

tinį laiką. 
Rytinio laiko įvedimu t a ip 

pat reikštas nepasitenkinimas 
•ir Chicago miesto tarybos 
sprendimas nupeiktas. 

Tad per ateinančius prezi-
dencinius rinkimus Chicagos 
piliečiai dar kartą bus atsi
klausti laiko klausimu. 

Baliote bus paduoti šie trys 
klausimai, iš kurių vieną pilie 

NEW YORK. — Iškilmin
gomis pamaldomis minėtos 
Šv. Patriko katedros 26 metų 
konsekravimo sukaktuvės. Ka 
tedroje įvyko iškilmingos pon-
tifikalinės Mišios. Be vietos 
kardinolo dalyvavo ir svečias, PARYŽIUS, spal. 17. 
J o Emin. kardinolas Pacelli, Prancūzijos socialistų vyriau-

VALSTYBINA LĖKTUVŲ 
FABRIKUS 

Tai pirmutinė lietuvaitė pasiekusi tos aukštos vietos a? 
merikos operoj. Visame krašte ji dabar žinoma, kaipo operos 
žvaigždė. 

Ir ji bus su mumis "Draugo Dienoj"! Ją matysime ir 
girdėsime dainuojant! 

Komitetas rengiasi. 
"Draugo Dienos" rengimo komitetas rengiasi. Operos 

tikietai jau gatavi. Jų kainos: 55c, 83c, $1.10 ir $1.65. 
Jau pardavinėjami. Telefonuokite — Canal 7790. 

• Šiandien 1 vai. po pietų Beethoveno konservatorijon su
sirenka mūsų chorų vedėjai, muzikai, kad pasitarti kokiu bū
du prisidėti prie didžiojo koncerto programos. Chicagos lie
tuvių menininkai susirūpinę, kad tas istoriškas parengimas 
išeitų kuogeriausia, kad jis sukeltų lietuviuose entuziazmo ir 
pakeltų lietuvių vardą kitataučių tarpe. 

Šį vakarą 8 vai. į Aušros Vartų salę renkasi mūsų kores
pondentai, agentai, bendradarbiai ir rėmėjai, kad pasidalinti 
darbu. Komitetas užkviečia visus, kam tik rūpi šio gražaus 
užsimojimo pasisekimas. 

lai užbarikadavę visus vieške- Chicagoje pravestas referen-1 čiai galės pasirinkti ir pažy 
liūs. Pačiam mieste visos svar 
besnės gatvės išvagotos apka 

durnas ir daugumas gyventojų 
pasisakė už dienos šviesos tau 

sais. Net ant kai kurių namų I pa vasaromis. 1926 metais 
stogų % įtaisyti kulkosvaid/.ių ' stengtasi panaikinti šį įvedi 
lizdai. Radikalai pasirengę 
prie didžiausio kraujo liejimo. 
Taip reikalauja Maskvos bol-
ševiai. 

SUKILĖLIAI PAGROBĖ 
RADIKALŲ LAIVĄ 

SAINT J E A N DE LUZ, 
Prancūzija, spal. 17. — Ispani 
jos sukilėliai sugavo radikalų 
valdomą garlaivį Calena so ke 
leiviais ir pristatė San Sebas-
tian uostau. 

mą. Įvyko kitas referendu
mas ir palikta kaip buvę. 

Pereitų metų pabaigą iš 
naujo pradėta kampanija lai
ko klausimu. Šį kartą pati 
miesto taryba nusprendė, kad 
Chicagon įvesti per visus ap
skritus metus vasarinį laiką. 
I r tas imta vykdyti nuo šių 
metų kovo m. 1 d. Tokiu būdu 
Chicagai pripažintas rytinis 
standarinis laikas, kad tuo 
tarpu Chicago randasi centrą 
linio standarinio laiko zonoje 

meti kryžiuką. Klausimai: 
Ar Chicago j i r toliau turi 

pasilikti rytinis standardinis 
laikas! 

Ar Chicagai turi būti grą
žintas centralinis laikas per 
apskritus metus? 

Ar Chicagai turi būti grą
žintas centralinis laikas su va 
sarine dienos šviesos taupa? 

Piliečiai turi pasirinkti vie
ną iš šių trijų klausinių ir pa
žymėti kryžiuku. Jei būtų pa
dėti kryžiukai prie visų trįjų, 
arba kad ir dviejų klausirmj, 
tuo būdu būtų sugadintas ba-
liotas ir kaipo toksai numes
tas, i 

Popiežiaus valstybinis sekre- . sybė nusprendė suvalstybinti 
torius. 

KVIEČIA NUTRAUKTI 
POLITINIUS GINČUS 

Ir kiti ramia. 
Prašome nusipirkt i šios dienos CnicagO Am-erican, kuria

me rasite gražų Onos Katkauskaitė?? — Anna Kaskas atvaiz-
I lėktuvų ir jų dalių visus fabri j ̂  i r p i r m u t i n į p r anesimą apie jos debiutą Chicagos didmies-

kus. Sako, tas reikalinga ša- ̂  • 
lit s saugumui. 

BALTIMORE, Md., spal. 17 
— Katalikų arkivyskupijos or 

DU ŽUDIKAI LAUKIA 
MIRTIES BAUSMES 

PROTESTUOTA PRIEŠ PRITARIA KRISTAUS 
KATALIKŲ PERŠĖ

JIMUS 
STATULOS PASTATYMUI 

CLEVELAND, O., spal. 16. 
— Šv. Vincento de Paul drau
gijos susirinkime, kuriam da-

ganas Baltimore Catholic Re-, Žudikai P. Krisuoslas ir J . DALLAS, Tex., spal. 17. — 
view editorialu kviečia kdii. | Rappaport laukia sau mirties > Įvykusiam čia Katalikų Aliu-
C. E. Coughliną ir kun mons. j bausmės vykdymo Cooko aps- mnų tarptautinės federacijos j lyvavo apie 500 narių, nuošird 
J . A. Ryan, kad jiedu kokiam , krities kalėjime. Jų advokatai suvažiavime padarytos rezo- j žiai pritarta majestotiškos 
laikui nutrauktų viešuosius po ' buvo padavę apeliacijų Bknn-1 Hucijos. Protestuojama prieš Kristaus statulos pastatymui 

AVashingtono mieste. 

Fort "VVayne vyskupas Noll 

litinius ginčus. Tas būtų nau- dus vyriausiam teisman. Teis-
dinga visuomenei, pareiškia mas paneigė skundus. 
laikraštis. 

DANCIGE SUIMAMI 
SOCIALISTAI 

DANCIGAS, spal. 18. -
Nacių policija suėmė apie 100 
socialistų partijos žymesniųjų 
narių. Uždarytos socialistų 
visos buveinės, konfiskuoti vi
si dokumentai. 

Žymus socialistų skaičius, 
daugiausia lenkai, paspruko 
Lenkijon. 

Je i kas nors nepaprasto ne-

bausmė. 

vykdomus katalikų persekioji
mus Meksikoj, reiškiama gili 
užuojauta Ispanijos katali- s u s i r i n k i m i u p l a č i a i " a i š k i n o 

įvyks, ateinantį penktadienį k a m s ' k u r i e Raudžiai nuken- a p į e gį (>s s t a t u l o g r e i k a l i n g u . 
jiems bus įvykdyta mirties •*» n110 radikalų šėlimo i rka- \mą. Milžiniška Kristaus sta-

talikai raginami prie ryžtumo j t l l l a l m y t ^ k a d g i g a J i s y r a 

gnįežtai kovoti prieš komuniz- k r ikscioniška ir kad čia nėra 
AL SMITH SAKYS PRA

KALBĄ CHICAGOJ 

Al Smith kalbės ateinančio 
ketvirtadienio vakarą Civic O-
pera auditorijoj, Chicago. Re
spublikonai rengia šias pra 
kalbas. 

mą. 

PLATINKITE '' DRAUGĄ • 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra. 

vietos komunizmui ir 
nąjai propagandai. 

raudo-

Mirė Illinois valstybės legis-
latūros atstovas veteranas D. 
E. Shanahan, resp., 74 m. am
žiaus. Buvo nevedęs. 42 me
tus tarnavo legislatūroje. 
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Skvireckui, o pats įstoja į Marijonų vienuo
lija ir gyvena Marijampolėje. 

J a u būdamas Marijampolėje, gerb. arki
vyskupas keliuose "Tiesos Kelio'* numeriuo
se spausdino originalius i r nešališkus tyri
nėjimus įvairiais tikėjimo klausimais. 

PIRMAS LIETUVIŲ VYRŲ LAIKRAŠTIS 

" P a v a s a r i s " savo "Nau jų L a i k ų " sky
riuje praneša įdomią žinia, kurią mes čia i r 
perspausdiname: 

" B u n d a Lietuvos vyrai . Organizuoti jų 
pulkai dinamiška dvasia sprogdina kietą vi
suomenės sustingimo kevalą ir žadina ją nau-

Prof. Dr. K. Pakštas 

Kultūrinė Autonomija 
1. Idėjos Istorija. - 2. Pavyzdžiai Svetur. - 3. 

Kokia Ji Galėtu Būti Lietuvoje. - 4. Kultū
rines Autonomijos Didieji Tikslai. 

(Tęsinys) 

3 Kokia ji galėtų t ū t i 
Lietuvoje? 

3) Valstybė susilaiko nuo 
naujų savo mokyklų steigimo, 
kiek tai yra galima prie da
bartinės privatinės inieijaty-
vos padėties; b . t užtat skati-

DIENOS KLAUSIMAI 

ARKIVYSKUPAS PR. KAREVIČIUS 

ir prie esamo -mūsų tautos j tmHa«8 bei .materijalinės pa-
gausumo bei kraš to tu i tų lie- j g a u ) o s priemonėmis. 
t u ^ ų t a u t a i r e i k i a u g d y t i s t i_ | 4 ) S k a i t a n t p r i v a t m i u 1110. 

I 

Šiais metais J . E. Arkivyskupas Kare
vičius, M. I . C , šventė du garbingus jubil ie
ju s : gegužės mėn. 16 d. šventė 50 nu tų kuni
gystės sukaktį, o rugsėjo 29 d. 75 metų su
kakt i . 

Pranciškus Kareivinius gAne 1861 ui. 
rugsėjo 29 d. (Jiršinų viensėdijoje, Mosėdžio 
parapijos, Telšių ap. Baigės Mosėdžio pra
džios mokyklą, dvejus metus mokėsi aukšto
joj mokykloj Paurupės miestelyje, Kurše. 
Paskui 4 metus pas tėvus dirbo visus ūkio 
darbus. J a u 16 metų būdamas, Pranciškus 
vėl važiuoja į Paurupę, o paskui įstoja į Lie
pojos gimnazijos šeštą klase. Tai buvo 1880 
metais. ; , '»'. 

1881 m. vasario' 2 d. Karevičius važiuoja 
į Peterburgą, kur įstoja į dvasinę seminari-
j į . Kadangi buvo labai gabus, tai kitais me
tais dvasinė vyresnybė pasiunčia jį kat . dva
si nė n akadtmijon. J ą baigia per ketverius 
metus ir gauna teologijos magistro laipsnį. 
Kunigu įšventinamas HS82 m. gegužės mėn. 
16 d. 

Baigės aukštuosius mokslus, Karys-Ka-
revičius skir iamas dvasinės seminarijos pro
fesorium. Kadangi nusilpo sveikata, tai po 
dviejų mt tų važiuoja klebonauti į Samaros 
miestą._ Čia, užsidegęs tvarkydamas reikalus, 
išbūva" ketverius metus . (1888—1892). Tuo
met vėl kviečiamas į Peterburgą, kur eina 
kiel'ono pagalbininko pareigas Šv. Katry-
nos bažnyčioje ir drauge dėsto tikybą to pa
ties vardo gimnazijoje. Naujoje vietoje kil
nus ganytojas išbūva vienerius metus. Pas
kui j is kviečiamas į dvasinę seminariją pro
fesoriauti ir eiti inspektoriaus pareigų. Po 
šešerių metą Karevičius atsisako nuo inspek-
toriavimo, tačiau visą laiką lieka profeso
rium ir dėsto šv. Kaštą, moralinę ir pasto
ralinę teologiją ir pasaulinę teisę. Reikia pa
brėžti, jog per aštuonerius metus jis buvo 
dvasinėje seminarijoje dvasios tėvu. Tai ro
do, jog jis mokėjo suprast i jaunuolių klie
rikų sielą ir sugebėjo tėviškai juos globoti. 

Nuo 1903 m. ligi 1908 m. Karevičius ėjo 
vikaro pareigas prokatedros bažnyčioje, pa
galiau nuo 1908 m. buvo jos klebonu. Tuo 
pat metu dirbo ir vyskupijos administraci
joje (konsistorijoje). Kadangi Karevičius bu
vo uolus kunigas, tai arkivyskupas grafas 
£kmbekas jį pakėlė garbes kanauninku, o 
1910 m. arkiv. Kliučinskis jį padarė ir tik
ruoju kanauninku. Pagal iau popiežius Pijus 
X 1914 m. vasario 27 d. paskir ia jį Žemaičių 
vyskupu. Gegužės 7 d. šv. Katrynos bažny
čioje naujasis vyskupas įšventinamas, o 18 
d. Kauno katedroje apima vyskupijos valdy
mą. | }fr | į | 

1914 metų liepos 'mėnesį žemaičių vys
kupas vizitavo popiežių Romoje. Ka i grįžo, 
kadangi buvo prasidėjęs karas , apsigyveno 
Panevėžyje, paskui Vidžiuose (1915 m. bal. 
mėn.). Pagal iau sveikatos pataisyt i nuvyko 
j Kaukazą. Čia pabūva kiek ilgiau, mat, dei 
karo negalėjo grįžti. Bet pral . A. Dambraus-
ko-Jakš to pastangomis, Roma parūpina jam 
leidimą grįžti į Kauną. 1916 m., sutikus vo
kiečių ir Rusijos vyriausybėms, birželio pa
baigoje ar liepos pradžioje vysk. Karevičius 
grjžta į Kauną ir p radeda valdyt i Žemaičių 
vyskupiją. Uoliai dirba jau nepriklausomoje 
Lietuvoje ligi 1926 m*tų. J i s p i rmas 1919 
m. palaimino pirmuosius kar ius savanorius, 
išeinančius į frontą. Kai buvo įsteigta Lie
tuvos bažnytinė provincija, t ada Kauno vys
kupo sostą Kareivičius užleidžia vysk. J . 

Rodos, niekas neginčys, kad 
jam gyvenZnui. JXšimtstūkstantinės pavasa- ' im- l s l 7 opnnnlitinpio nartotvip 
• . , 7 •,. ._ ,nmsų geopolitinėje paoetyje naUia privatine įniciiatvva mo 
r imukų vyrų armijos brandina jaunas jėgas 
kovai už Kris tų i r tautą-. &io didžio uždavi
nio vykdymui pav-kaį vyra i išsirikiavo į 
drasmingus būrius, kad organizuota jėga ir 
tauriu pavyzdžiu t rauktų visą vyriją eiti P r i a u 8 . ! * f******* *«**»*> "f- kjklų steigimą, tur i būti * - . _ 
Kris taus nurodytais keliais. . tu r in ing iaus ių charakterių ir pįnamasi, kad jomis būtų ap- . lo visokiais būdais mums gel-įnuoles - mokytojas, bet 

"Tač iau , apaštalavimo darbe vieno gy- l a t s P a r i a u s i ų visuomeninių m- tarnaujamos visos ideologines' bėti, kad galėtumėm sau i š - ' š i a ip pasauliečius studentus-
vo, nors ir vyriško, žodžio nepakanka. Rei- s t i t u c i J U - Tos inst i tuci jos di- bei tautinės gyv-jų grupės la auklėti patrijotų lietuvių o r- j ( tes) . Mūsų organizacijos sie
kia panaudoti pirmąją šių laikų galybę — dziausio atsparumo įgyja ka ip tvarka, k i r i a jaučiamas pro- ganizatorių, veikėjų ir auk- kimas: išauklėti sau susipra-
spauclą. Reikia vyriškai prabil t i per katali- " * tada, jei jos esti supiju ; porcifįonaliai didžiausias mo-, Iėtojų —'mokytojų, kurie pa- tusių lietuvių inteligentų A-

AMERIKOS LIET. KAT. APSVTETOS 
DR-JA "MOTINĖLE" 

" M o t i n ė l ė s " dr-ja yra viena diciną, teises, pedagogiją ir 
seniausių kultūrinių organiza- ki tas mokslo šakas gali Ame-
eijų Amerikos lietuvių kata- rikoj praktikuoti , t ik reika-
likų gyvvn'hie. J au virš 30 linga išlaikyti valstijos egza-
metų kai ji gyvuoja. Per tą minus. Amerikos lietuviams -
laiką keliasdešimts žymių as- studentams ir savo lėšomis a-
menų išleido aukštus mokslus psimoka vykti į Lietuvos uni-
Amerikoj ir Lietuvoj. Dabar- verstetą mokintis, nes šiame 
tiniais laikais "Mot inė l ė " Lie krašte tik už vienus metus u-
tuvos studentų nešelps, nes, niversitete atseina apie f 1000, 
įsisteigus nepriklausomai vai- ' o Lietuvoj į 3 metus t ik tiek 
stybei ir turinčiai savo un i - ' atseitų įskaitant nei kelionės 
versitetą, b? mūsų pagalbos išlaidas. Dr-ja "Mot inė l ė ' ' y-
užtektinai išsiauklėja sau in- ra nusistačiusi sukelti daugiau 
teligentų ir vadų. Lietuvos vy- j lesų ir ketina pasiųsti į Lie-
r ia isybė ir visuomenė priva- j tuvos universitetą ne tik vie-
i • i ' - i - i * i • . . . . . . 

ir 

kiškus laikraščius. Bet a r turime tokį laik- šios su visuomene stipriais 
raštį, kuris nuo pirmo puslapio iki paskuti- moralinės giminystės ryšiais, 
niam būtų vyriškas, kuris auklėtų vyriškas Šit'e ir daugelis kitų sumeti-

kyklų reikalas, taip, kad laikytų lietuvišką patrijotiz- merikoj, kad jie būtų vadai 
lų gale kiekviena grupė jų j - mą, tą gražią kalbą, kurią mūsų visuomenės veikime pa-
sisteigtų proporcijonaiiai sa-

asmenybes ir ruoštų jaunus vyrus dideliems mų verčia pageidauti , kad v-0 gausumui. Grupės, kurios 
darbams f — Neturime, bet turės im. . Nuo Lietuvoje kuo daugiausia bū- nenori ar nejstengia įsteigti 
1937 metų pradžios eis savait inis laikrašt is , į , i a i s v ų j u m o k y k , u , laisvųjų !

 s a V ų mokyklų, naudojasi lyg-

čia gimusios kartos, daugu- i trijotinėj kriptyj ir kad jie, 
moj, jau menkai temoka. Lie-1 reikalui esant, gintų Lietuvos 

skir tas jauniems kata l ikams vyrams : ir ne
vedusiems, ir vedusiems, i r pavasar in inkams 
ir nepavasarininkams, ir ūidndiikams, i r dar-
bminkams, ir kaimiečiams, i r miestiečiams. 
Laikraščio ka ina bus tik ke tur i litai. 

muziejų ir t. p. Reiktų mums štamai neutraliomis ar kurio-
kuo plačiausios kultūrinės au- 1Kis kitomis sau prieinamomis 
tonomijos, jeigu mes praktiš-1 mokyklomis. 
kai galvotume, būtume labai j 5 ) i> r c p c > r c į j o n a i į a i n a t s k i r ų 

nenori ar nejstengia įsteigti I tuvos vyriausybė mūsų dr-jai ir lietuvių reikalus šio krašto 
prašant, paliuosuoja mūsų s t i - . valdžios ir visuomenės akyse. 
pendijantus-(tes) nuo mokės- Juo daugiau turėsime susipia-
čio už mokslą Vytauto Didžio- j tusių lietuvių inteligentų, tuo 
jo univi rsitete. Pragyvenimas j geriau apginsime savo teises. 
Lietuvoj yra gan pigus: vie- Todėl dvasiškija ir susipratu-

atsargūs ! r toli pramatytume 
savo ateitį. Deja, mes vis dėl-

11 Katal ikų vyrų laikraštis tu r i nepapras
ta i didelį uždavinį. J i s ryžtasi parodyt i t ikro ; t o turime gana daug rytietis 
vyriškumo kelius (jubs nedaug vyrų težino) kų f a t a i i s t i š k u tradicijų ir per 
k ja is jaunąją Vyriją'.vesti. Tai gražu ir vy
riška. Bet a r visi vyrai šeimoje randa laimęĄ 
—-'N«. Kodėl? — Daug vyrų kur ia šeimos ži
dinį, prie jo nepasiruošę. I r taip, besivydami 

\ą laimę, sudūžta į 
į paged>ą vyrų laikrašt is . J i s plačiai kalbės 
apie katalikiškos šeimos tikslus ir uždavi
nius, pamokins pasir inkt i gyveninio draugę, 
nurodys garbingas tėvo pareigas. 

maža praktiškojo idealizmo, 
esam perdaug kontinentalūs 
ir a t i t rūkę nuo jūrinės šiau-

~isV"i*~-d ~*jIiIiZT f* Cl 7 T ' "~~r*'~~"" [ffg civiPzacijos, pasižvminčios i -zadeta laimę, sudužta i skeveldras. Cia ateis 1 . . : . k l a K r uP ( negaa 
didesne asmenine 

ideologinių grupių didumui 
nustatyt i turi tarnaut i visuo
tini, j i balsavimai, kurie turi 
kartotis , pavyzdžiui,, kas de
šimts metų. Balsavimuose' da
lyvautų t ik ta i turį •mokykli
nio amžiaus vaiku tėvai. Jo-

i: 

n am studentui už maistą me
talais užtenka $120.00; kny-

si katalikiškoji visuomenė pri
valo remti prakilnius "Moti-

gauti svie-
inicijatyva j t į m o ^ k u l t l l r o s D e i k l l j t o r e i k a . 

ir aukštesniu visuomeninės pa hum d a u g i a u ? k a i p j a i p r o . 
reigos supratimu. Tad, kol vy- I poreįonajįaį p r į d e r a pagal jos 
ksta lėtas mūsų tautos persi- j JX&r]ų s k a i ( M u ? atskaičius dargi 
auklėjimas, mes negalėtume j i š j a i p r i d e r a n i o s S U I ] I 0 S p r o . 
pravesti tokios plačios kultu- Į p O r c į j 0 l T i a j ^ 5 i d ą j į yaLKtyl>inių 

" O visuomeninio darbo dirvonai! Ka ip 
jie prižėlę! Cia tęsiasi didžiuliai katal ikiško- , 
šios akcijos vyrai kibs išsijuosę į kilnų apaš- j ? * a i l t o n 0 T T 1 1 i o s ' k a l P ^ i l l j mokyklų ir kultūros 

, .• 

goms išeina apie $30.00; k e - j n ė l ė s " dr-jos siekimus ir kie-
lionės išlaidos į Lietuvą ir at- j kvieiiam reiktų į ją įsirašyti, 
gal apie $300.00. Aukštąjį Ino- j Nario mokestį į metus moka: 
kslą į t r is metus "Motinėlės*' 
stipendijantas-(tė) gali baigti 
Liet. universitete už $750.00. 

Lietuvos universiteto moks
las yra labai aukštai pasta
tytas, nes Vytauto Didžiojo u-
niversitetas vra Ivgus žvmes-
niems Europos universitetams. 
Baigusieji Lietuvos univ. me-

Pilnas narys — $10.00. 
Šelpėjas — $5.00. 

Nario mokesčius reikia sių
sti iždininkui, Rev. N. Pakal
nis, 259 North 5th Street, 
Brooklyn, N. Y.; jis gavęs pi
nigus prisius pakvitavimą. 

Kun. dr. J . B. Končius 

talavimo darbą. Ten tūno suverstos lietuvis- Kanados Kvtbeko provincijoj, 
kos kultūros vagos i i laukia brolių artojų 
pūrem&nos. Anta i dunkso apgriuvusios so
dybos, apkerpėję sodai, usnėtos dirvos. Rei
kia darbščių ūkininkaičių, kurie, degdami 
evangelijos uolumu, nepamirštų aprūpint i ir 
žemę maitintoją. Tai vis dideli ir reikšmingi 
uždaviniai, kuriems vykdyt i vadovaus vyrą 
laikraštis. , 

4 * Vyrų laikrašt is budins vyruose miegan
čius milžinus, skels juos,: naujo kūrybišku
mo ugnį, ugdys vyrus drąsiais Kr is taus ka
r i a i s ! " 

SODŽIAUS KULTŪROS REIKALU 

( C Vilniaus R y t o j u s " 68 nr . rašo: " K y 
lant sodžiaus kultūrai , a ts irado reikalas stei
gti sodžiuje ir l ietuviškas skaityklas, kurio
se sodiečiai susirinkę ką nors bendrai pa
skaitydavo, a r šiaip jau naudingai laiką pra
leisdavo. Pastebėtina, kad kai kuriose vie
tose jaunimas buvo jau ta ip pamėgęs kny
gas, kad buvo perskaitytos visos skaityklose 
esančios knygos. Organizacijų ir knygų dėka 
kilo ir bendras sodiečių susiprat imas ir jų 
kultūrinis lygmuo. Dabar padėt is betgi kei
čiasi sodžiaus kultūros nenaudai. Sodžius vis 
plačiau netenka lietuviškų skaityklų ir lie
tuviškos knygos. . . " Šitas dėl suprantamų 
priežasčių tylus nusiskundimas labai vaiz
džiai parodo tą tragišką lietuviško sodžiaus 
likimą, kuriam lenkų imperialistinė politika 
jį pasmerkė. Vilniaus kraš to lietuviško sod
žiaus kultūros reikalas pakabintas t a r p dan
gaus i r žemės ir ne t ik niekas juo nesirūpi
na, bet neleidžia ir pačiam savimi pasirū
pinti , i 

' ' I r ka ip matyti , — rašo toliau laikraš
tis, — sunku kas nors gero ir išgalvoti. Sta
čiai nėra galimybės sulaikyti sodžių nuo 
grįžimo į tamsumą. Tur ime tačiau stengtis 
visiems gresiantiems blogumams užbėgti už 
akių. Turime parūpint i sodžiui lietuviškų 
knygų" . Čia straipsnio autorius pat iekia ir 
realų sumanymą, ka ip aprūpint i sodžių kny
gomis. Geriausia — tai susidėjus po keletą 
skatikų įsteigti kooperatyvinius knygynėlius. 
Būtų ta ip pat gera, kad labiau, susipratę ir 
pasiturį sodiečiai turėtų ir individualinius 

kur nėra nei vienos valstvbi-
• 

nės mokyklos. Mums greičiau
siai tektų apsistoti kol kas 
prie tokio jos tipo, koks yra 
įgyvendintas Olandijoj, t. y., 

Vienu straipsniu, žinoma, 
nepavyks išsemiančiai ir aiš
kiai nusakyti visus kultūrinės 
autonomijos pagrindus, kurie 
labiausiai t iktų mūsų sąly
goms. Pat i kultūrinės autono
mijos idėja irgi gali paaiškėti 
t iktai paskaieius vieną kitą 
veikalą, liečiantį tą sritį. Ka ip 
turėtume eiti iš dabartinės pa
dėties į kultūrinę autonomiją, 
aš čia patieksiu keletą minčių 
suformuluotų į atskirus pun
ktus, kurie bus beveik tie pa
tys, kaip ir prof. St. Šalkaus
kio knygelėje "Racional i Mo
kyklų Organizacijos Sistema 

išlaikymui. Žinoma, tai nėra 
vienintelis būdas ideologinių 
grupių, didumui nus ta ty t i : ju 
yra ir daugiau. 

6) Sustiprėjus privatinėms 
mokykloms bei kultūros įstai
goms ir susidarius atskirose 
švietimo grupėse tvirtoms pe
dagoginėms tradicijoms, ta 
dalis valdžios mokyklų, kuri 
viršija valstybinių mokyklų 
reikalą, perleidžiama toms gru 
pėms, kurios jaučia proporci-
jonaliai didžiausią mokyklų 
stoką. 

7) Visos subsidijos, einan
čios iš valstybės, valsčių ir 
kitų savivaldybių iždo moky
klų bei kultūros įstaigų tro 
besiams statyti , mok\ 

nalumo principas, dėl kokios deologines j - tautinės giupčs 
nors priežasties (pavyzdžiui, | bei organizacijos paveda pa-
dėl technikinės sunkenybės), j gal proporcijonalumo principą 
negali būti faktiškai realizuo
jamas, steigiama valstybinė 
neutrali mokykla arba kito 
kokio kompromisinio tipo. 

10) Privatinės mokykloc ly-

valstybinių bei privatinei mo
kyklų atstovams. 

Be šitų pereinamųjų nuos
tatų, manau, bus dar pravar
tu čia pat iek ' i ir tas pataisas. 

giomis su valstvbinėmis ua- kurias norėtųsi matyti Lietu-
lyvauja programų nustatyme j vos konstitucijoj, jeig .t j i bū-
ir liudijimų, diplomų bei mok
slo laipsnių skirstyme. Kai 
yra išlaikomas tam t ikras pro 
gramos minimumas, at i t inkąs 
mokyklos tipą, mokykloms tu
ri būt i užleista kuo didžiau
sia laisvė įvairinti savo pio-
gramas, kad galėtų būti pa
tenkinti įvairūs visuomenes 

ytoįų ai- Į reikalai kultūrinio lenktynių 
istraciios I v i l u o pnenionėmis. 

ii 

1) Privatinės mokyklos i r 
kultūrinės įstaigos pripažįsta
mos, kaip ir valstybinės, ly
giai einančios visuomenės švie 
timo pareigas. Todėl joms su
teikiama lygiai tokia pat mo
ralinė ir materialinė parama, 

goms mokėti, administracijos 
išlaidoms padengti, mokytojui H ) Tiek va l s tyb ine , tiek 
bei tarnautojų pensijoms mo-: privatinės mokyklos turį tei-
kėti, neturtingiems mokinia Sę nekliudomai rinktis moko
ms šelpti ir t . t , turi būti nuo- mąjį personalą iš pasaulinių 
sekliai skirstomos pagal pro
porci jonalumo principą. 

8) Mokestis už mokslą tiek 
valstybinėse, tiek privatinėse 
mokvklose tur i būti nonnuo-

kokią tur i tos pačios rūšies | jamas bendromis taisyklėmis, 
valstybinės įstaigos. Tik mokestis už auklėjama* 

2) Valstybinės mokyklos y- , š ias įstaigas ( internatus) gali 
ra vedamos lygstamojo neu- būt i laisvai tvarkomas pagal 
tralumo principais. Privatinės privatinę nuožiūrą, 
mokyklos y ra laisvos ideolo- 9) Proporcijonalių subsidi-
ginės savo krypties a tžvi lgiu , ' jų principas tur i būti pripa-
suponuojant, kad t a rp jų ir j žintas privalomu visiems mo-
leidžiančių į jas savo vaikus ' kyklinio švietimo laipsniams 
tėvų įvyksta susitarimas apie ir visoms bendrojo, speciįali-
pasaulėžiūrą, dėtiną mokykli- n io ir profesinio lavinimo rū-
nio ugdymo pagrindan. šims. Tik ten, kur proporcijo-

žmonių, kunigų, ir vienuolių 
su sąlyga, kad jie atsakytų 
bendrai nustatytam cenzui ir 
dorinėms kvalifikacijoms. 

12) Tiesioginė priežiūra bei 
kontrolė kiekvienoje mokyklo
je yra pavedamos komitetu' , 
išrinktam iš tėvų, kurių vai
kai lankosi į tą mokyklą, 

13) Je i į kai kurias mokyk
las, dėl vietų stokos, priėmi
mas tampa apribotas, tai ir 
čia priėmimai tur i eiti pagal 
tautinių bei ideologinių gru
pių proporci jonai ų gausumą. 

14) Bendrąją švietimo vado
vybę bei kontrolę vals tylė , i-

knygynėlius, kuriais leistų ir kaimynams nau 
dotis. Knygomis sodžių aprūpint i dar galėtų 
padėti ir lietuviškoji inteligentija, kuriai 
knyga yra labiau prieinamas dalykas. 

"Supran tama, kad ir šis sumanymas, — 
baigia laikraštis, — nelengvai įvykdomas, 
bet reikia kaip nors verstis, jeigu mums rūpi 
lietuviško sodžiaus kultūros re ika la i" . 

tų kuomet nors taisoma, Šios 
pataisos y/a suprojektuotos 
prof. St. Šalkauskio i r .mano 
pastangomis ir čia paduodi-
nios kaip d i i tracinė medžii-
ga, gal ben - kiek tiksiiau vai
zduojanti ku j Orinės autonomi
jos struktūrą. 

Kultūrinė Autonomija 
1) Visos tautinės, konfesi

nės ir ideologinės Lietuvos pi
liečių grupės naudojasi kultū
rinio apsisprendimo bei pasi
reiškimo laisve švietimo, kul
to, meno, labdarybės, savitar
pinės pagalbos ir apskri tai ku 
ltūros bei religijos d a l y k u o s . 

2) Kiekviena tautinė, kon
fesinė ir šiapjau ideologinė 
grupė turi teisę susiorganizu^ 
ti į atskirą bendruomenę pa
gal vieną bendrą kultūrinės 
autonomijos įstatymą, tvarka
ntį vienodais nuostatais visų 
kultūrinių bendruomenių gy
venimą. 

(Daugiau bus.) 

Siuvėjas klausia išdykusio 
Jonuko, kuriam siuva naują 
eilutę: 

— Ar švarkeliui į p o ^ į ^ į. 
dėti vato«, kad būtų s toriau? 

— Ne, ponas, ger iau įdek 
s tor iau vatos į kelnes — čia 
j i man re ika l ingesnė . . . . 
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius 
•i 7 j LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF 
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Žemės Angelo Auka 
(Petriukas D'Airelle) 

Petriukas D'Airelle ne vaiz
duotes sukurtas. Dar visai 
neseniai tasai paprastas, bet 
kartu ir nuostabus berniukas 
buvo gyvųjų tarpe. Galima 
būdavo jis matyti netoli Si. 
Malo, — viename Šiaurines 
Prancūzijos vakarų kampely, 

AŠ IR VARLĖ 

kokį pamokslą, per kurį visi 
verkti]. Taip, to jis negali pa
daryti, bet jis jau žino kitką: 
jis stengsis niekuomet neįžei
sti gerąjį Dievulį ir tada, kai 
kunigėlis sakė, jo siela bus 
skaisti, ir jis visuomet galės 
į savo širdį priimti Dievišką-

— bebėgiojant po žydinčias, j jį Kūdikėlį, pasislėpusį Švč. 
švelnaus pavasarinio vėjelio Sakramente. O kai Kūdikėlis 
glostančias pievas arba be- Jėzus bus jo širdy, Petriukas 
žaidžiant smėliuotame ramiai žino, kad tada su Juo apie 
banguojančios melsvos jūros viską galima bus pasikalbėti, 
pakraštyje. Ištisas vasaras, Viską Jam pasakyta, viską iš 
kai tos šalies gražūs žavingi Jo išprašyt. — Tuo būdu jis 
šeiniai pasipuošdavo įvairia- ] ir bus misijonierius... 
spalvėm gėlėm, gausiai prisi
pildydavo linksmos saulutės 
spinduliais ir margasparniais 
drugeliais, Petrelds, užmiršęs 
viską, pirmas ten skubėdavo. 
Skaisti nekalta siela visuomet 
mėgsta gamtos grožį ir link
smumą. Visą tai labai mėgo 
ir Petriukas. 

Bet ne visuomet gyvenime 
galima tik žaisti ir linksmin
t i s : Petriukas taip pat ir dir
bo. Baigdamas septintus savo 
amžiaus metus, rudenį pradė
jo vaikščioti į mokyklą. 

Kiek vėliau parapijos baž
nyčioje įvyko misijos. I r jei 
užkietėjusiems nusidėjėliams 
atsiversti labai buvo reikalin
gos karštos skaisčių sielų mal
dos, tai daugiausia jų išsi
veržė iš nekaltų vaikučių krū
tinių, kurie tuomet pirmą kar
tą ėjo Šv. Komunijos. Jų tar
pe buvo i r Petriukas. Nuo 
tos dienos j is kasdien eidavo 
prie Viešpaties Stalo, ko ypa
čiai trokšte troško jo kilni an
geliška siela ir pageidavo kiek 
seniau išleistas Šv. Tėvo Pi
jaus X dekretas apie dažną 
6v. Komunijos priėmimą. 

Petriuką misijos sužavėjo. 
Kaip yra gražu ir gera, — 
mąstė sau berniukas, — mo
kyti žmones mylėti ir garbin
ti gerąjį Dievulį. I r jis pats 
pasiryžo tapti misijonierium, 
kad galėtų vesti žmones prie 
to gerojo Dievulio. Bet kaip 
jis juos ves? Juk jis negali 
taip, kaip anas misijonierius, 
apsivilkti balta kamža, užsi 

Kiek vėliau jis gavo patir
ti dar didesnio džiaugsmo: 
Švč. Sakramento Vaikų Są
jungos skyrius išsirinko į sa
vo sekretorium. Kaipo S-gos 
sekretorius jis vedė oficialią 
(viešą) korespondenciją su 
savo dvasios vadovu — kuni
gu misijonierium. 

Iši jo laiškų galima aiškiai 
matyti, kaip jis karštai mylė
jo Dievą. I r mes, vaikučiai, 
sekdami tokį gražų pavyzdį, 
galime maži būdami, būti tik
rais misijonieriais. 

* * * 

Jaunas dar būdamas Pe
triukas atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Jo skaisti siela nulėkė 
pas Dievulį, Kurį taip nuošir
džiai fmylėjo. J o kūnas ilsi
si ant kalnelio, pajūry. Ant 
kapo — raudono granito kry
žius. Čia ilsis meilės kanki
nys. Prie jo stiebiasi rožių 
krūmas, kuris vasarą baltai 
rausvais žiedais apgaubia vi
są kapą. Kryžiuje po stiklu 
meniškai padaryta blizganti 
taurė, viršui su spinduliuojan
čia ostija. Kiek aukščiau auk
sinėmis raidėmis įrašytas Die
viškojo vaikų Prieteliaus troš
kimas: " Leiskite mažutėlius 
ir nedrauskite jiems ateiti 
pas mane, nes tokių dangaus 
karalystė." ,(Mat. 19, 14). Vir
šuj taurės ir Ostijos, pagal 
paprotį, padėtas vandeniui liz
das, iš kurio atsigerti at-

(Pasaka) 

Man einant prūdo pakrantėliu kietu 
Varlė kiek jėgos leido karkė. 
Buvau girdėjęs kalbant, kad prieš lietų 
Visad jų veislė tylą darkė. 
Priėjus karklus, j i pabūgo manęs 
Ir vandenin greitai įšoko. 
Dar mažas aš buvau — bandos neganęs, 
Tad kiek pridarė tas man strioko: — 
Pas mamą bėgau kiek tik nešė kojos, 
Kad vandeny ji neprigertų. 
Dėl to ilgai, saldžiai visi kvatojos, 
O man prisėjo graudžiai verktų. 

Chicago, UI., 10-12-36. Antanai. 

AUSYLRJS GERAS ŠONUS 
Anzelmas turėjo netikusį 

paprotį — klausyti, kas ką 
slapta kalbasi. Tėvas dažnai 
jį perspėdavo, bet veltui. Vie
ną vakarą atvyksta pas tėvą 
į sodą pažįstamas žmogus iš 
miesto ir sako norįs su juo 
apie vieną dalyką nuošaliai 
pasikalbėti. Tėvas nuėjo su 
juo į vasarnamį, kurs buvo 
sode, ir užsidarė duris. 

Anzelmas tuoj nusekė pas
kui juos ir, pridėjęs ausį prie 
skylės nuo šakos duryse, ėmė 
klausyti jų kalbos. Tik iš kar
to jis jaučia kažin ką keistą 
ausyje. Jam davėsi lyg kas 
ten rėplioja ir draskosi po vi
dų; staiga pajunta jis tokį di
delį skaudėjimą, kad net su
riko ir bemaž ko neapalpo. 

Tėvas su svečiu išsigandę 
išbėgo iš vasarnamio pažiūrė
ti, kas atsitiko. Liepta pa
kviesti gydytojas. Šie ėmė 
švirkštuoti Anzelmui ausį. Pa
galiau iš ausies išeina kirmė
laitė, kuri buvo skylėje nuo 

Mažas berniukas ėjo keliu. 
Tuo tarpu dveji ratai beva
žiuojant susigrūmė ant kelio. 
Arklys parstūmė vaiką, ir ra
tas sulaužė jam koją. Parne
šė vargšą namo išblyškusį ir 
skausmu aičiojantį. Jo moti
na, ligota moteriškė, * kuone 
apalpo iš išgąsčio. Pamatęs 
tai, berniukas liovėsi verkęs 
ir vaitojęs. Atėjo gydytojas, 
sudėjo sulaužytą koją, apvy
niojo. Per visą tą laiką ber-

Ši gražuolė, Beverly Bar.e su savo šuniu " R a n g e r ' , 
Lancester, Calif., vadinamoj Alfalfa parodoj vaidinusi 
vaikams gerai žinomos pasakos mergaitę "Litt le Red 
Riding Hood and the wol£", iš 300 kontestančių, lai
mėjo pirmenybę. 

Buvo senelis ir senelė. Tu
rėjo jie vištytę ir gaidžiuką. 

niukas, dantis sukandęs, tylė- v Pasiuvo senelė gaidžiukui nau
jas kelnytes, o vištelei — si
jonėlį, ir išleido vieną dieną 
puodu riešutauti. 

pa-
jo. - -

— Ar tau neskauda? 
klausė jį gydytojas. 

— Oi, skauda, labai skauda! 
— Kodėl gi taip tyli, never

ki, nevaitoji! 
— Nenoriu motutės grau

dinti! — atsakė berniukas. 

Petras tarė Jonui: " A r žinai 
ką, Jonai? atiduok tu man vie-

šakos pasislėpusi ir Anzelmui j ną savo avelę, tai aš turėsiu 
į ausį įrėpliojusi. j dvigubai, (dusyk tiek), kiek 

"Gal gi bent dabar užteks 

Gaidelis įlipo į lazdyną ir 
raško riešutus. Vištytė bėgi
nėja aplinkui ir karkina: 
' ' Kar-kar-kar!. . Man bent 
kekelę! . . ' ' Kaip tik metė gai
delis riešutų kekelę, ir išmu
šė vištvtei akele. I r vėl raško 
gaidelis. Vištytė, bėginėdama 
aplinkui, vėl karkina: "Kar -

Petras, drauge ganė aveles. I,, . . , f . . , . , 
_ _ ? ' kar-kar!. . Man bent kekelę!. . 

Vaikams Uždavinys 
Du piemenuku, Jonas ir 

! 

tau bausmės už per didelį au 
sylumą," tarė tėvas. "Tegu 
šis atsitikimas tave pamoko! P° 1 ^ i a i : t a i n e i t au> n e i ™ a n 

Ne vienam ausyliui įlindo į 
ausį, net į galvą ir į širdį, 
daug piktesnių kirmėlių, negu 
šitoji, kaip antai — nesusi
pratimas, neapykanta, kerštas. 
Turi atsižadėti to biauraus 
papročio, jei nori būti rim
tas vyras. i y 

Kartą du kurčiai žvejai su
dėti ant pečių stulą, įlipti į skrenda paukštelių. Jie č i a ' s i t m k a įr kalbasi, 
sakyklą i r drožti žmonėms vasaromis susisuka ir lizdelį. Pirmasis: — Turbūt, einate 

meškerioti ? 
Antrasis: — Ne? einu meš

kerioti. 
Pirmasis: — Ach, maniau, 

kad meškerioti! 

Kaip tik metė kekelę, ir iš
mušė vištytei antrą akelę. 
Dabar v.:štytė parbėga rėkda
ma namo ir pasakė senelei, 
kad jai gaidelis abi akeles iš
mušęs. 

Senelei pagailo vištytės, ir 
nebus koktu / ' ,čmė bartis: 

Kiek avelių ganė Petras, i r | — Gaideli, gaideli! kam tu 

t u . " — " N e , " tarė Jonas: " a -
tiduok tu man savo vieną, tai 
mudu abudu turėsime aveliu 

kiek avelių ganė Jonas? 

Kaip Gaidžiukas IŠmu- j — ° k a m m a n lazdynas kel-

še Vištytei Abi Akeles n ^ T * * £ f ? \ . >M 
— Lazdynai, lazdynai! kam 

gaideliui kelnytes perplėšei? 
— O kam mane ožka pa

graužė ! 
— Ožka, ožka! kam tu laz

dyną pagraužei ? 
— O kam mane piemuo ne

ganė? 
— Piemenie, piemenie! ko

dėl tu ožkos neganei ? 
— O kodėl man šeimininkė 

paplotėlio nepakepė? 
— Šeimininke, šeimininke! 

kodėl gi tu piemeniui paplotė
lio nepakepei? 

— Kad kiaulė tešlą surijo? 
— Kiaule, kiaule! kam tu 

šeimininkei tešlą surijai? 
— O kam mano paršelį vil

kas nunešė ? 
— Vilke, vilke! o kam tu 

kiaulės paršelį nunešėi ? 
— Mano gerklė ne grąžtu 

gręžta, ne kaltu kalta. 

Ammm! pagriebė vilkas pa
skutinį paršą ir nubėga į miš
ką. 

Miegučio Einant 
— Dan, din... dan!.. — 

devynias muša. 
Štai vaikai jau po sermėgom. 

I r mane 
lovelė kviečia — 
kaip dienelė greit prabėgo!.. 

Strvkt lovelėn! 
A, kaip gera!.. 
O Dievuli, ką daryti, 

kad nebėgtų 
tos laimingos 
dienos saulėtos mažyčio? 

4 v * — v • — 

Aciu, aciu 
už duonutę, . 
už grūdelį net kiekvieną l 

Duok, Dievuli, 
nors riekutę 
tam, kam stinga jos šiandieną. 

Bet geriausia 
duok, Dievuliu 
mūs tėveliams nepasenti, 

o mūs Margiui, 
i r Rainytei 
dar ilgai ilgai gyventi!.. 

Petras Kovdratas. 

Melagiai j 
£jo keliu trys melagiai. Pa

sitiko juos koks ponas ir su
tūrėjo manydamas, kad jie 
vagy*. Bet kai jie pasisakė e-
są melagiai, tai ponas juos 
uždarė trims dienoms ir pri
žadėjo tik tada paleisti, kai 
gerai pameluos. 

Vienas iš jų taip melavęs: 
Ponas klausė: " A r matei kur 
tokius kopūstus, kaip mano?'* 
Melagis sako: " T a i kas čia 
per kopūstai? Aš mačiau to
kį kopūstą, kad po vienu lapu 
slėpėsi nuo lietaus dvidešimts 
vežimų burliokų taboka veži
ni M 

vištelei akeles išmušei ? 

Kitas melagis apie kopūstą 
pasalkęs: "Kopūsto, berods, 
nemačiau, l)et tik pastebėjau, 
kad rudeni šešiais arkliais ve
žė i£ daržo tik vieną kotą," 

Trečią ponas paklausė: " A r 
tu matei tokį dvarą, kaip ma
no?" Jis atsakęs: " T a i kas 
čia tavo per dvaras? Aš ma
čiau tokį dvarą, kur gaidys, 
ant stogo vaikščiodamas, 
žvaigždes nuo dangaus lesė!'1 

Ponas patyręs, kad jie tik
rieji melagiai, o ne vagys iš
leido juos. 

UNCLE WIGGILY'S TRICKS 

wmik go ! •• ^ 
"»f>r«y A JI JfcitcecU 

1$ Vfindmg- ^ 

T>oilacam/U»:cle"Wig! 

Seeifc ! 

S*Or\.H 

JTTLE B U D D Y 

Rudens gamtoj. Kad ir šaltoka ir gamta ne tokia malo
ni, kaip vasarą, bet šie vaikučiai patenkanti ekskursija į 
ūkį. Tai Chicagos Don Heaton klubas. 

By Brucc Stuart 



DRAUGAS 

Reikia stipresniu dvasinu ryšiu tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuviu 

LIETUVOJE KELIAMAS SVARBUS 
KLAUSIMAS 

Pirmadienis, spalių 19 d., 1936 

lietuviai gali plačiausiai pa
žinti išeivijos gyvenime ir jų 
kultūrinius siekinius. Tik, de
ja, reikia pripažinti, kad lig-
šiol spauda tokiam svarbiam 
reikalui nebuvo tinkamai iš
naudojama. 

Dabartiniu metu Lietuvoje 
yra leidžiama jau gana daug 
jo, ir pasaulio lietuvių dvasi-
periodines spaudos, kasmet iš-

Siemet sueina 50 meti), kai tuvių tautybė ir kuriuo bildu 
Šiaurės Amerikoje įsikūrė pir-; būtų galima sustiprinti jų 
mieji lietuviai išeiviai. Todėl t kultūrinį bendradarbiavimą i eina gana daug naujų mokslo 
šie metai yra skiriami užsie-su Lietuva. Vytauto Didžiojo j įr dailiosios literatūros velka
mo lietuvių nagrinėti Tie universitete ruošiamose pas-1 Jų i r kitokių spaudinių. Ta-
klausimai, tur būt, pirmų kar- kaitose šiam klausimui bus čiau iš jų tik labai maža dalis 
ta (Vytauto Didžiojo universi- daugiausiai kreipiama dėmė- patenka užsienio lietuviams, 
tėte bus taip plačiai ir vispu- sio. 
siškai aptarti. Paskaitose bus ' šiuo metu Lietuvoje yra iš
nagrinėjami patys opieji už- keltas gana svarbus klausi-
sienio lietuvių kultūrinio gy- inas, kuris rūpi tiek Lie tuva 
venimo reikalai: užsienio lie- tiek užsienio lietuviams. Xu-
tuvių švietimo patvarkymas, 
filmą, menas ir radio užsienio 

'Ji jų tenai turėtų patekti apie 
trečdalį viso skaičiaus, nes 
juk apie trečdalis lietuvių gy
vena už savo tikrosios tėvv-
nės Lietuvos ribų. I r užsienio 

rodoma, kad užsienio lietuvių lietuvių spaudoje, palyginti, 
tautiškumui ir jų kultūriniam mažai rašoma apie Lietuvoje 

lietuviu tarnyboje ir kiti klau- j bendradarbiavimui su Lietu- j išeinančias knygas, apie lietu
si nuii. Jiems nagrinėti paskai
tininkais bus kviečiami ir už
sienio lietuvių veikėjai. Šio| svarbiausia yra spauda. Tad 

apie ja čia ir bus kalbama. didelio darbo imasi Kaune 
veikiantis akademinis Draugi
jos užsienio lietuviams remti j 
skyrius. 

va sustiprinti yra įvairių I vių mokslo, meno ir kitokius 
priemonių, tačiau iš jų pati kultūros laimėjimus. 

Tiesa, Draugija užsienio 
lietuviams remti Lietuvoje 

Spauda mūsų laikais yra 
vienas galingiausių ir prieina
miausių informacijos įrankių. 

Ši didelė ir labai reikalinga•;pw s p a u d ą užsienio lietuviai! 
pradžia yra sveikinta ir r em- j K a ] i b f l t i geriausia informuo-
tina. Kalbant apie užsienio I j a m i a p i e Lietuvos kultūri-
lietuviu klausimus, naikia pa
sakyti, kad iš jų pats didžiau
sias ir svarbiausias yra tas — 

renka knygas, kurių nemažai 
aukoja įvairios kultūrinės or
ganizacijos ir atskiri asme
nys. Tai yra geras ir naudin
gas darbas, tačiau juo vienu 
yra sunku Lietuvoje leidžia
ma knygą plačiau paskleisti nius laimėjimus. Per ją ge 

riausiai galima perduoti už- ! t a r P užsienio lietuvių. Šiam 
sienio lietuviams L ie tuvos ! t i k s I u i r e i k i a i e ž k o t i • • » & 

kuriuo būdu galima būtų sėk-j kultūrinės vertybės.. Iš užsie- priemonių. Atrodo, kad užsie-
mingiau išlaikyti užsienio lie- nio lietuvių spaudog Lietuvos riio- lietuvių spauda turėtų 

visų Europos valstybių, išski
riant Norvegijos, Vengrijos, 
Ispanijos, Portugalijos ir Ba
lkanų valstybių išradimus. Pa 
tentų įstatymas duoda teisę 

| naudotis išradimais tik išra
dėjui. Išradimas saugojamai 
15 metų. 

Nuo 1927 metų, kai buvo iš
leistas patentų įstatymas, štai" 
kiek Lietuvoj buvo išradimų: 
1928 m. buvo 91 išradimas,' 
1929 m. — 152, 1930 m. — 
603, 1931 — 82, 1932 m. — 7 1 / 
1933 m. — 60, 1934 m. — 62/ 
ir 1935 m. — 74 išradimaif 
Taigi nuo 1927 metų liki &ių< 
metų pradžios iš viso buvo'1 

užpatentuota 625 išradimai, iš-
kurių 76 buvo padaryti Lie-* 
tuvoje. Lietuviai išradimų-
gausumu pasižymėjo 1929 iri 
1932 - 1934 metais, padarydaJ 
mi kasmet po 12-14 išradimų.* 

I 
r Tsb. 

Trys iš suspenduotų kino artistų. Rosalind Russell, Alice Brady ir Klizabeth Allan — 
trys tarp kitų 24 Amerikos kino artistų, kuriuos Actor's Eąuity, teatro apsaugos organi
zacija, suspendavo nuo dalyvavimo judžiuose dėl to, kad visi atsisakė įstoti į Screen Ac
tor 's Guild. Iš suspenduotų populeriausi yra Lionee Barrymore, Jack Oakie ir Rosalind 
Russell. 

— Kas gali būti blogesnio. 
— tarė mokytoja, — kaij,* 
žmogus be šalies ! Ą 

— Šalis be žmogaus, — ab« 
sakė maloni mokinė. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
plačiau rašyti apie Lietuvoje Juk ne tik knygų, bet ir Lie 

t? %> 

AR MALONUS ATSAKYMAS SUSTABDYS VESULĄ? 

GOY. ALFRED M. LANDON 
UŽ PREZIDENTĄ 

Laukų vėjelis, pradėjęs Topekoj 
praėjusį birželį, eina vėsulo greitu
mu artyn prie Washingtono. Tai y-
ra išbudusi viešoji opinija. Reika
lavimas išrinkti Alfred M. Landon ir 
baigti valdžios barstymą pinigų. 

.Mušdamiesi nugaras atstatę į savo 
darbus. Naujos Dalybos politikos va
dai susirinko konferuoti. Kas dary
ti ? Jiems buvo tik vienas atsaky
mas — daryti kitą prižadą — arba 
geriau, pakartoti seną prižadą. 

I r taip rugpjūčio 14 d., AVashing-
tonas pranešė: "Jokiu naujų taksų." 
Dėlto, Baltųjų Rūmų atstovas sakė: 
4 'Pasieksime balansuotą biudžetą 
anksčiau negu buvome manę." 

Rugsėjo 29 d., 1932 m. Franklin 
D. Roosevelt prižadėjo sumažinti 
taksus. J is taipgi prižadėjo suly
ginti biudžetą sumažindamas valdžios 
išlaidas 25 nuošimčių. 

J is pakartojo prižadą subalansuo
ti biudžetą kovo 4 d., 1933 m. 

Sausio 3 d., 1934 m., jis pranešė, 
kad biudžetas bus subalansuotas 
1936 m. 

Tada rugsėjo 29 d., 1935 m., p. 
Roosevelt dar kartą sakė, kad nebus 
reikalo skirti naujų taksų. 

Taipgi savo platformoj, patvirtin
toj Philadelpliijoj birželio mėn., 1936 
m., p. Roosevelt, pagal Naujo Daly
bos seno papročio, dar kartą priža
dėjo subalansuoti liudžetą. 

COL. FRANK KNOX 
UŽ VICE-PREZIDENTĄ 

Yra sakoma, kad jūreiviai nura
mino jūras su aliejum, bet dar nesam 
girdėję tikro atsitikimo, kur malonūs 
prižadai sustabdė vėsulą. 
REKORDAS 

Vietoj taksų sumažinimo, kaip bu
vo žadėta. Prezidento RoOsevelto ad
ministracija pravedė keturiolika į-
statų inimančių naujus taksus. Vie
toj 'sumažinti taksus, jis padidino 
juos 196 nuošimčiais. 

Vietoj sumažinti valdžios išlaidas 
25 nuošimčiais, jis padidino jas 72 
nuošimčiais. Jeigu jis būtų išpil
dęs savo prižada būtų kainavę $3,-
865,000,000 palaikymui valdžios 1936 
m. Vietoj to kainavo $8,880,000,000. 

Kodėl taip f 
Dėlto, kad Roosevelt'o administra

cija mėgina valdyti visų biznius iš 
Wa&hingtono. 

Dėlto, kad padarė daugiau negu 
penkias-dešftnt priedinių biurų, ko
misijų, komitetų, boardų, agentūrų ir 
valdžios korporacijų. 

Dėlto, kad buvo pridėta ant fede
ralinio darbininkų listo suvirs 240,000 
naujose pozicijose darbininkų. 

I r paskučiausia, bet ne-mažiausia 
priežastis, dėlto, kad Jim Farley 
vartoja taksų mokėtojų pinigus, kad 
parodžius, kad politine mašina gali 
nupirkti Amerikos žmonių balsus. 

išeinančias knygas. Žinoma, 
tą patį turėtų daryti ir Lietu
vos spauda apie užsienio lie
tuvių naujai išleistas knygas. 
Tuo būdu, ir .užsienio ir Lie
tuvos lietuviai -būtų plačiau 
painformuoti apie naujuosius 
leidinius ir be abejo, padidėtų 
jais susidomėjimas ir būtų 
imtą plačiau jų reikalauti. 

tuvoje leidžiamų laikraščių 
b€>i žurnalų mažai patenka 
pas užsienio lietuvius. Jeigu 
ten plačiau Lietuvos laikraš
čiai ir žurnalai būtų garsina
mi, tai galimas dalykas, kad 
ten jų prenumeratorių skai-

Kiek Lietuvoje Pada
ryta jvairlų išradime 

A 

Lietuvoje įvairūs išradimai 
yra saugojami nuo 1923 metų. 
Kol nebuvo atatinkamo įstaty 

DU. P.. ATKOČIŪNAS 

nio, išradimams apsaugoti bu
čius ne tik keliasdešimt, bet' vo duodami laikini liūdymai. 
ir kelis šimtus kaitų padidė-1 Tokiais liūdymais apdrausta 

1 
DANTISTAS ** 

1446 So* 49th Ct, Cicero, Hl. 
Utarn., Kctv. i r P&IUj 10-^$ vai. Vf 

3147 So. Halsted St, Chica*o 
Pancd., Sored:: ir Subat. nuo 2—9 v: 

— — . 

tų. Tuo būdu, didesnieji Lie-
Tiuomet užsienio lietuvių kny- tuvo s laikraščiai boi žurnalai 
gynams būtų didesnis med
žiaginis išskaičiavimas reika-

i lauti daugiau iš Lietuvos lie
tuviškų leidinių. Užsienio lie
tuviai, daugiau pirkdami ir 
skaitydami Lietuvoje leidžia
mų knygų ne tik stiprintų sa
ve tautiiiję sąmonę, bet ir pra
dėtų lietuviškai knygai prasis
kinti kelią į platųjį pasaulį. 

Šio klausimo sumanytojai 
dar nurodo, kad būtų labai 
naudinga, jeigu Lietuvos kny
gų leidėjai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse turėtų savo 
atstovą, kuris rūpintųsi lie
tuviškų knygų prekybos ir 
paltinimo reikalais. Jis galė
tų atstovauti ir Lietuvos pe
riodinės spaudos reikalus. 

AKIŲ GYDYTOJAI 

nors Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse turėt,ų savo atsto
vą. 

Tą patį nurodoma ir apie 
užsienio lietuvių periodinę 
spaudą. Ja i reikėtų Lietuvoje 
turėti savo platintoją ir nuo
latinį atstovą. Keičiantis lai
kraščiais bei knygomis, lie abė 
nis suartėjimas būtų didesnis. 

27 Lietuvos piliečių ir 228 sve
timšalių išradimai, iš viso 255 
išradimai. 1927 metais išlei
dus patentų įstatymą, Lietu
vos ir svetimų valstybių pi
liečių išradimai Lietuvoje pa
tentuojami. Užsieniečių išra
dimai užpatentuojami tikta : 

tų valstybių, kurios saugoja 
Lietuvoje padarytus išradi
mus. Pagal susitarimą Lietu 
voje patentuojami Amerikos, j 

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos \ 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHTCAGO. HiL. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Ofi'ice Phone 
PROspect 1028 

Res. and Oflice 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd S t , Chicago-

Ot't'ice Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P . M. 

Sunday by Appointment 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
11 ryto iki 2 popiet VALANDOS 

6 iki 8 vai vakaro 

k: 

BALSUOKITE UŽ LANDON IR KNOX IR VISĄ 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIAY AKIU 
SPECIALJSTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigrim-o, akių aptemimo, nervuotu-
» o , skaudamą akių .karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė a tyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely a i -
sitikJpmį akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

£\ 

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egiaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TaL CANal 0523 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. BOUlevard 7042 

DR, C. Z. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

(Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 , 

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

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 y. v. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 *. vak. 

Nedeliomia nno 10 iki 12 diena 

Rej. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMloek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2 - 4 ir 7—9 vak. 

Kctv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St 

Tel CANal 0402 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
J REZIDENCIJA 
LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: 9—10 rvto ir 5—6 vak. 

w 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Residence 
6609 S. Artesian Ava. 
PROspect 8403 

DR. A. J . SHIMHIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
5156 W. 59th St. 
HEMloek 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 
-pp 

Tel. Ofiso 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMloek 6286 

Res.: 
2456 W. 69 St 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 1042 A. M. 

& 8-9 P. U. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj 
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IŠ KELIONES Į LIETUVĄ IR KELIONĖJ 

ĮGYTI ĮSPŪDŽIAI 
Rašo V. Mučinskas 

l«iepos 31 d. apleidom t sanie taip linksmi kaip tas ma 
Klaipėdą j lonus rytas. Kiekvienas užsi-

Jau atostogos baigiasi ir ' l m ^ > k a d J° troškiniai -
crįžimo atgal į Ameriką die-( P a i n a t > t i L i e t u v a J a u ****** 
ia čia pat. Reikia palikti « J 1 1 U * < * S ^ t a m a t g a l l t ą 

/o numylėta kraštą, tėvus, k * « * " * * * Ameriką ilgėtis savo 
i, sesute. Atbėgu į linijos k < ^ « f a n t o * > k r a * t o i r t r o k S t l ' k a d 

įtorą ryte, jau žmonės renka- ! d a r n 3 r s k a r t a P a i v ^ k t l i L i e " 
i iš įvairią Lietuvos * k t * * • ? * M **" tnA!!m^1T 

i^ai amerikiniai grįsta atgal " ^ J * 5 i m * S e r o k a i l a i k o i r 

• K) atostogų Lietuvoje. Pasi
rodo, kad su manim grįšią į 
• Vmeriką 34 amerikiečiai, ku-
, ie buvo parvykę į Lietuvą 
i s <u pirmąja ekskursija. Pasku-
• i ne. dieną, turint įvairią rei-
,*>caiij, laikas bėgo labai greit, 
nei nepajutoiu, kaip laivas jau 

j )iivo uoste. Apie 7 vai. vaka
re apleidom Klaipėdos uostą 

I • Mar i holm " laivu. Prieš iš-
>laukiant, į laivą susirinko 
laug pažįstamų klaipėdiškių 
ietuvių, paskui daug atvykę 

1 atsisveikinti savuosius. Su mu 
*uis į Švediją vyko gen. Nm-
- evičius su žmona, adv. Gu-
* as, Lietuvos konsulas Tilže-
ie J . Sruoga ir k it. Po visų 
inkėjimų ašarojimų, tariam 
mskutinį iki pasimatymo. A-

•sisveikinam. Laivas palengva 
slenka nuo kranto. Buvo ge-

SAULĖS SIAUL'U KAUTYNĖS 
Rugsėjo 27 d. visoje Lietu- tos visuomeninės organizaci-

voje buvo plačiai minimos jos, Kaune įmonių darbinin-
prieš 700 metų įvykusios Sau- kai, studentų korporacijos ir 
lės — Šiaulių kautynes tarp mokyklos. Prieš pradedant iš-
lietuvių ir kardininkų bei kry- kilmes prie Nežinomoje Ka-

ėl grįžtain atgal į tą | ž i u o 6 i u - J a u i š P a t i e s r>' t o v i" r e i v i o k a P ° a t v > ' k o vyriausy-
same krašte plevėsavo tauti- bes nariai, kariuomenės vado-
nės vėliavos. Būrių būriai j vybė, seimo atstovai, žymūs 
žmonių traukė į miestus, mie- visuomenės veikėjai, mokslo 
sielius ir kitus šventės cen- bei meno atstovai, tarp kurių 
trus. Skirtu laiku bažnyčiose buvo ir tuo *4aiku Lietuvoje 
Tėvynės Lietuvos intencija' viešėję dideli lietuvių tautos 
buvo laikomos pamaldos, o po draugai — prancūzų profeso-
jų įvyko organizacijų paradai, j rius Le Fur ir viešnia iš 
prakalbos, paskaitos, vaidini-' Amerikos R. C. Mitchell. 
mai, koncertai ir t. t. Į i^kįll2ies p r a d ė j o * Lietuvos 

Plačiausiai ir iškilmingiau- j kariuomenės vadas generali-
siai Saulės - Šiaulių kauty- n i o g t a b o p u j k i L i n k a s S i R a š . 

mfsų dvasia lieka Lietuvoje. [™s buvo paminėtos laikino- t i k i s > k u r i s A^^ ^ ^ ^ 
L i s gerokai laiko, kol tos ' joje Lietuvos sostinėje Kau- !p r į taikintą kalba. Po jo kal-
svajonės išsipildys, arba ne. ™ • <** minėjimas įryko pava- k ^ j ^ p ^ į j ^ į p r i e g 7 0 0 

Pamaniau sau, kaip mes bū- * « * Vytauto Didžiojo muzie-' m e t ų 8 a u J ė s _ š a u ] m k a u t i _ 
linksmi, kada vykstame Jaus sodelyje ir muziejaus r*-| lfeflM ž u v u s į 9 j į , i r žuvusieji ka

riai dėl Lietuvos laisvės. Ant 

klausimas ne vienam kyla, kas 
žino ar besulauksiu. Todėl ir 
mes lindime, kaip reikia iš
važiuoti iš tos vietos, apie ku
rią išvykę svetur mes tik ir 
svajojam. Ners ir išvykstam iš 
Lietuvos, bet mūsų mintys, 

] tona, ministeriai, seimo ats
tovai, kariuomenes vadai, į-
vairių įstaigų atstovai, žymūs 
visuomenės veikėjai ir daug 
visuomenės narių. Posėdžiui 
vadovavo Lietuvos šaulių va
das pulkininkas Pr. Saladžius, 
kuris kartu buvo ir šioms iš
kilmėms ruošti komiteto pir
mininku. Posėdyje universi
teto docentas Z. Ivinskis skai
tė labai įdomią paskaitą apie 
šias kautynes. Pirmiausia, 
prlegentas nušvietė tų kauty
nių vietos klausimą, panagri-
nėjo lietuvių ir kardininkų bei 
jų talkininkų jėgų santykį, iš
kėlė lietuvių kariavimo būdus, 
išdėstė paties karo eigą ir 
aplinkybės ir pabrėžė, kad lie
tuviai šias istorines kautynes 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
15 STOTIES WEDC (1210 kilocykŪs) 

tas Antanas Smetona. Jo kal-ieities Lietuvos žygį, Praam-
ba buvo palydėta Tautos him
nu. Šaulių sąjungos vadas 
pulk. Saladžius paskaitė tokį 
aktą,: 

— Metais nuo Viešpaties gi
mimo tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt šeštaisiais, nuo Ne
priklausomybės Lietuvos ats
tatymo devynioliktaisiais ir 
nuo didžiųjų Saulės — Šiau 

nam 
i iš .Amerikos į Lietuva, bet (

U J l l°se. ] minėjimą atvyko ka-
visai skirtingi grįžtame atgal riuomenės kuopa, šaulių bū-

I 

į Ameriką. 

Bendri apie Lietuvą 
įspūdžiai 

Kiek teko kalbėtis su grįš-
tančiais atgal į Ameriką, į-
skaitant ir mane, Lietuva da
ro g< ro įspūdžio. Žmonės nuo
širdūs, malonfis''' ir vaišingi. 
Lietuva trumpu laiku padare 

rokai aptemę, tai nei nepa- l ,. ; , - T • • i 
, • 1 *a- - i. dmelę pažangą. Jei viską smu-lutom kaip atsidufeme mti- „ £J *.. ', .. ., įutom kaip 

guojančio Baltijos jūroj. Kokį 
pusvalandį įlar matėm elek
tros lempų švit sas, paskui ko
kį pusvalandį nieko nematėm 
ir paskui vėl sužibo krante 
šviesos. Tai buvo ženklas, kad 
mes pravažiuojam Palangą. 

Rugpiūčao 1 d. per Baltijos 
jūrą 

lknieniškai atpasakoti, reikėtų 
gerokai laiko pašvęsti. Sakau 
tai aš, tą patį pakartos ir kie
kvienas, kuris tik atlankė Lie
tuvą. . i 

Kaip visur, taip ir Lietu
voje yra trūkumų, bet juos 
patys Lietuvos žmonės sten-

nai, savanoriai — kūrėjai, ki-

pigus. Su vienu amerikonišku 
doieriu galima visą dieną pra
gyventi. Vieno dolerio užten
ka maistui per dieną. 

Kelionė per Švediją ir 
Atlantą 

Priplaukus Stockholmą čia 
mus pasitiko linijos atstovai, 
palydė jo* į. stotį*, I£ Stockhol-
mo gelžkeliu vykome į Got-
henburgą, rugpifičio 2 d. Sė
dome į Kungsholm ir laimin
gai parvykome į New Yorką 
rugpiūčio 11 d. Sekantiems 
metams ekskursijos į Lietuvą 
numatomos rengti gegužės 29 
d. tiesiog į Klaipėdą ir liepos 
2 d. per (Jotlienburg - Stock-

". . . Kaune, Karo Muziejuje, dah-laimejo tik del gilios meiles . ' J d ' 
vaujant Respublikos Preziden' 

žiaus tūkstantis du šimtai tris 
dešimt šeštųjų metų rugsėjo 
22 dieną įrašydintą į Pabalti-
jos tautų istorijos lapą Sau
lės — Šaulių kautynių vardu, 
giliai nusilenkia prieš didi jį 
lietuvių tautos karo genijų, 
tuose Saulės — Šiaulių lau
kuose sutriuškinusį kardinin
kų ordino ir gausiai fusiim

lių kautynių septyni š imta i - ! k u s i u *° t a l k i n i n k u — kryži-
šiais devinto mėnesio 27 dieną į n i n k u # a l i a ' « i e k u s 5 ° amžiaus 
laikinojoje Lietuvos sostinėje Į s a u P a v e r ^ l i ™ 4 Pabaltijį, ir 

(Tęsinys 6 pusi.) 

Nežinomojo Kareivio kapo 
buvo padėtos gėlių pluokštės. 
Per aukštuosius svečius ir vi
sus iškilmių dalyvius parado 
maršu pražygiavo dalyvavu
sios kariuomenės dalys, orga
nizacijos ir mokyklos. 

Netrūkus /Vytauto Didžiojo 
muziejaus rūmuose įvyko iš
kilmingas posėdis, kuriame 
dalyvavo Lietuvos Respubli- '. 
kos Prezidentas Antanas Sme-1 

savo gmitajai žemei, dėka sti
prios vienybės, atkaklaus pa
siryžimo, didelės drąsos ir ne
paprasto karžygiškumo, Iškil
mingame posėdyje kalbą pa
sakė ir Respublikos Preziden-

K'PAIN-EXPELLER.' , ( 

. l i « k H « k *«« . i. r«t. o«» 

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų Ir greita 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais. 
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų. 

tui Antanui Smetonai, Vvriau-
sybei, Aukštajai Karo vado
vybei, Šaulių sąjungai, Vytau
to Didžiojo universiteto kor
poracijoms ir kitoms visuo
menės organizacijoms, su visa 
lietuvių tauta minėdami vieną 
garbingiausių berojiškos pra-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

F A M O U S 

U N I M E N T 

= = 
M * T = 

<!r 

giasi pašalinti. Jie jiems pri-
1 klauso, jie patys pasistengs ir i l o im"j Klaipėdą. 

Kyte atsikėlė lipam ant lai- Į pašalinti. Iš tolo žiūrint į Lie-
vo denio pasivaikščioti. Labai tuvos vidaus reikalus, kartais, 
gražus rytas. Bet mes, kurie i teisingai jų nepennatom, to-

Ar Ėmei VITAMINŲ 
šiandien? 

.Tjštam atgal į Ameriką, ne-

STEFANIJA SORZICKAlTt 
mirė spalių 16 d.. 1936 m., 
12:45 vai. popiet, sulaukus 21 
metų ir 10 mėnesių amžiaus. 

A. a. Stefanija gimė Chica-
goję. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Katarina. po tėvais 
Runkelaitė, tėvą Mykolą, bro
li Alfonsą, krikšto tėvus: 
Pranciškų Smilgevičių ir Elz
bietą Kazlauskienę, tetulą vie
nuolę seserį M. Mariją, dėdes, 
tetas, gimines ir draugus-ges, 
o Lietuvoje senelius, dėdę ku
nigą Kazimierą Kunkel] ir 3 
tetas. 

Kūnas pašarvotas 132 U S. 
Hoyne Ave. 

laidotuvės įvyks antradienį, 
spalių 20 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-#es ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Motina. Tėvas, Bro-
Us, Krik.što Tėvai, Dėdes, Te
tos ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius Lach-
auicz ir SūnaL Tel. CANal 
2515. 

del ir nevertėtą taip karšeiuo- J 
Uw \u.\ vmL-«l«< 'įfvnHni v i p n f l i n Naujasis NUGA-TONE dabar mok-8, jei įeikalds atioao vienaip ^ ^ 9Us t ip r in taa su VITAMINAIS 
ar kitaii). Liet. vidaus reika- A ir D sustiprina susilpnėjusius or-

1 gunus. Tai puikus skilvio vaistas, 
la i p r i k l a u s o LietUVOS ŽlllO- pataisąs apetitą Ir yra tiesioginė pa-

r . . gelba. I'adidina skilvio ir plonųjų 
IHlilS, k l i r i e t e n SU pilnOIlllS žarnų sulčių apytaką. NUGA-TONE 

a . veikia širdį ta prasme, kad padidina 
t e i s ė m i s g y v e n a . K a d g e r i a u energiją visais atžvilgiais. Besveik-

. .* . . ., . ' stant po ligos jis yra ypatingas vai
t a i p e r s i t i k r i n t i , r e i K i a p a i - s tas. Mėgink dabar naująjį NUGA-

TTV, - . • 'TONE sustiprintą su VITAMINAIS 
LZllKri l l l l , - A ir D. Pertikrink save su NAUJA 

t»« T l^fiiT'o į PAJĖGA šiuose vaistuose. Pasekmės 
kati giįzę j Ameriką, Lietu\ą Iu ž t i k r i n t o s a r b a p i n i g a i gražinami. 
i».tx L-it«iir\ BtiTimniTnA Afan t e - l Parsiduoda pas visus vaistininkus. 
mes kitaip suprasime. įuan it j N J | u ž k i e t ė J i m o i m k _UGA-SOL— 
ko girdėti žmones kalbant, ku- i t a i *deajus uuosuotojas—25c ir 50c 

vykti į Lutuvą. 

rie kartu grįžo į Ameriką. 8a- t ŠIUO JUKŲ 

Kaip JaučiateP ko: "gerai padariau, kad j 
Lietuvą parvažiavau; pirma 

» JT 7 Pavargęs? Bejėgis? 2iu-

aš nenorėdavau nei klausyti a- JgE^ŽJFįS^: 
pie Lietuvą. Įsivaizdinau, kad Su KISP" SSiJK? r*r£ 

vargas. 
laikotarpiu, sustokite savo 

k l i r d a S p a S l l l K C ; vaistinėj, Ir sj vakarą išgerkite puodeli 
Garfielcl Arbatos. 

ten 
toj paeioj vietoj, kaip palikau, j ii v 
Dabar, aš pasidariau visai ki- g j * . 

greitai ir maloniai. Gerkite kaip papras-

"Išv»lykit Vklurlus"—Jauskite 
Geriūu Rytoj! 

< i d » r i » l l V I N H I k i - Meskite nuovargį. Duokite Garfield Ar- i 
M I . I C 1 1 LO.U. T i ^ - H A * v i h u t a i i i i - a l v i l . ^ . m . l l . . . l l l , . . A « . . „ » r „ l i . i _ l 

tokį supratimą. Man atsinau- | 5 a?^1; 
jino meile prie Lit tuvos. Pa 
bar man rodos, kad tik apie 
Lietuvą kalbėti ir trokšti, ka
da man teks ją vėl pamatyti" . 
Tokiais žodžiais išsitaria apie 
Lietuvą kai kurie grįžtantie
ji atgal Amerikos lietuviai. 

10c — 25c. 

Pragyvenimas Kaune labai 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

YARds 1741-1742 111 

GARY, IXD. LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
KELNEE — PRUZIN 

Geriausios patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 

\ W S \ ? / p » d,°Ch,Po»«««'-o'»oGoffleldTea. 
U - /UX5 O f o r con»Hpotion,ocid indifMiion 

©ARf IEU) TEA CO.. O.M. E, itOOKtyN, N. V. 

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 
> wholesome 

620 W. 15th Ave. 

Hafitosis (bad breath) quickly yiekfs 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant 
fftther becaoM of stomach disturbaaen, frod 
fermentation, or the wearing of falše teeth, old 
people frequeatly have halitosis (bad breath). 
No wonder ethers consider them a nuisance. 

But now Science has found that the regular 
use of Listerine will often overcome ofTonaive 
mcuth odora due to the fermentation of tiny 
bitą of food oa mouth, teeth, or deniai plato 
•urfaees. 

Thia s&fe antiseptic and qolck deodorant 
works ąuicUy. It eleanses mouth, teeth, and 
gum surfaces. Halta fermentation and putra 
lactlon, a major cause of odors, and then 
counteracta the odora themaelves. 

Try using Listerine every two or three days. 
See how much more wholeeome it leavea youi 
mouth. How it sweetens your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louia, Mo. 

Don't otfend others • Checfc 
halitosis with LISTERINE 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

1 

Grražios Komodos-Chests po $̂  2«50 

Gražūs ehests su 5 stalčiais po ^9i50 

Cedar ehests po ^9a95 

Medines Lovos po ^7«95 

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

Grabnamių 
——°. 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
i—o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORtrTWEŠfERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Cliicago, Illinois 

\ 

*< 1 
•:'<'j^yfe H 

B 

IR^ 
I V' •*V 
Biifc,,;. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

EHrektorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.-4447 S. Fairfield Ave.I 

AKORDIONŲ IR RADIO-RADIONŲ CENTRAS 

Kainos žemesnes negu kitur. Mokiname groti 
savo privatinėj studijoj. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417-21 S. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

S. C. Ladiavricz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

J. Uuleviciiis 
S. P . Mažeika 

4092 Archer Ave. 

Phone LAFayette 3572 

3319 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 1138 

K Masalskis 
A. Petkus 
J. F. Radžius 

3307 Lituaniea Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

WCFIi, »70 kil.. fnalinga stotis, 5 vai. popiet.. Nedeliomis BUDRIKAS 
leidžia gražų programa, kuris yra vfeur aiškiai girdimas. 

• ^ ft 

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

I. J. Zolp 
Ezerskis ir SUDUS 

1646 AYest 46Ui Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Sunai 2314 AVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 
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VIETINES 2INI0S 
Rezoliucija Vilniaus 

Reikalu 

JQ 

BRIGHTON PARK. - šios 
kolonijos lietuviai ir šį metą 
pakartojo, kad "Mes bp Vil
niaus nenurimsim". Tai buvo 
susirinkime parapijos salėje, 
spalių 9 d. vakare. 

Po kalbų, kurias sakė kun. 
A. Briška ir žurnalistas St. 
Pieža, išnešta protesto rezo
liucija, kurią komisija pasiun
tė prez. Rooseveltui, prez. Sroe 
tonai, Lenkijos prezidentui 
Mosciekiui ir anglų spaudai. 

Štai toji protesto rezoliuci
ja : 

"Wnereas, Vilnius, a city 
now occupied by the Republic 
of Poland, was the former ca-
pital city of Lithuania; 

'*Whereas, Poland now oc-
cupies it unjustly and in 
breach of a pact made at Su-
valki in October 7, 1920, when 
Poland officially cenceded the 
rights of Lithuania to Vil
nius, its former capital cily; 

"Whereas, only two days 
after the signing of the pact, 
Poland's soldiers, under Ge
neral Želigovski, marched in-
to the capital city of Lithua
nia, Vilnius, and took it from 
Lithuania by force and is still 
holding the city against the 
wishes and rights of the Re
public of Lithuania: 

"Therefore, bei it resolved 
that we, 100,000 Chicagoans 
of Lithuanian birth and ex-
traetion, declare unto the 
world and all recognized go-
vernments that the city of 
Vilnius should be returned to 
Lithuania immediately, pro-
testing against the unjust hol

ding of Vilnius by Poland ' ' . 
Savo kalboj kun. Briška iš

sitarė: 
"Mes šį vakarą susirinko

me dar sykį pareikšti, kad 
nepamiršom, jog Vilnius yra 
mūsų tautos! 

"Lietuva nesiliaus kovojus 
dėl savo istorinės sostinės. Mū 
sų pralietas kraujas šaukiasi 
į dangų atkeršijimo. Vilnius 
turi būti mūsų P? 

Pieža sake: 
14Lietuvos ant ž^mlapio ne

buvo po jos padalinimo per 
143 metus. Kas galėjo pama
nyti prieš Lietuvos atsikėli
mą, kad Lietuva tikrai prisi
kels? Prisikėlė! Ir tai dėl to, 
kad lietuvis širdyje nenurimo, 
kad jis jautėsi lietuvis, kad 
jautė, jog tėvynę reikia pri
kelti. 

"Taip , tenenurimsta mūsų 
širdys, kad Vilnius mūsų!" 

Programos vedėjum buvo 
Petras Kvietkus. 

Muzikalę programos dalį iš
pildė parapijos choras, ved. 
art. Justo Kudirkos. Dr. Ka
zys Svenciskas, jaunasis lie
tuvis dentistas, padainavo ke
lias patriotines lietuvių dai
nas. 

Parapijos mokiniai išpildė 
istorinį " fa r są" Suvalkijos 
sutarties, kuomet lenkai " pri
pažino' • Vilnių Lietuvai, o už 
dienos vėl jį pagrobė. 

Nenurimsime kol Vilnius ne 
bus mūsų! RaP. 

THINGS'THAT NEVER HAPPEN | s»f l7-.'-1918 metais ™ t o s ™Per r i n , T . 8 . ' ^ 3,d-
bedieviai nuvertė ir sunaikino Chicagos piliečiai balsuos lai
sve. P. Marijos — Taikos 
Karalienės statulą. Čekoslo
vakijos katalikai sudarė dide
lį fondą statulos atstatymui, 
mui. 

ko keitimo klausimu. 

r, 

WEST SIDĖS ŽINELĖS 

Vajaus M o s Marijone Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

Didele Talka Iš Tolimojo Usterio. Aukų 
Gauta 25 Dol. 

X Šiandien, po gedulingų 
pamaldų iš Aušros Vartų baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapi
nes laidojama a. a. Juzefą 
Budzinauskiene. Velionė visa
da uoliai pasidarbuodavo ge
riems reikalams, ypač parapi
jos " R ū t o s " darže nepraleis
davo nei vienos progos. 

X Rytoj, po gedulingų pa
maldų iškilmingai bus laido
jama jauna mergaitė Stefani
ja Suržickaitė. Ji buvo baigu
si Aušros Vartų parapijinę 
mokyklą. 

Nuliūdusiems šeimynoms 
reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. Rep. 

STEPONAVIČIŲ RADTO 

Dvigubas Cellophane įvynioji-' 
mas ant 01d Goli Cigaretų 
sulaiko drėgnumą, sausumą, 
dulkes i r visus kitus cigare-' 
tų gerumo priešus. 

SAULĖS — ŠIAULIŲ 
KAUTYNĖS 

(Tęsinys iš 5 pusi.) 

džiaugiasi, kai gali su pasidi
džiavimu konstatuoti, jog jau 
tais žilaisiais laikais taip di
dingai pasireiškusi Lietuvos 
karinė galybe, jos atsparumo 
ir vienybes pradai klosti ir 
nūn, septyniems šimtams me
tų nuo to garbingo žygio pra
ėjus, kelintoms kartų kartoms 
užmiršus net tikrąją tų kauty
nių vietą ir, kad Saulės — 
Šiaulių karžygių dvasia ir 
nūn yra gyva ir pasiryžusi, 
kaip ir tada, kiekvienu metu 
stoti į lemiamą kovą su ben
draisiais priešais už savo že
mės ir tautos laisvę ir garbę. 
Šiam garbingam Sentėvių lai
mėjimui dar tvirčiau tautos 
sąmonėje įamžinti ir palikti jį 
kas dieną prisimintinu pavyz
džiu, kaip reikia stovėti savo 
žemės sargyboje, susirinku-
kusieji nutarė šiose Karo Mu
ziejaus, te gyvojo Lietuvos 
praeities ir jos karžygiškos 
dvasios rūmo, sienose įmūryti 
paminklinę Saulės — Šiaulių 
kautynių lentą, kaip pirmąją 
lietuvių tautos duoklę didie
siems Senovės karžygiams. 

Šį aktą pasirašė visi iškil
mingojo posėdžio dalyviai. J i s 
bus drauge su paminkiino 
lentą įmūrytas į Karo muzie
jaus sieną. Apskritai, visos 
Saulės — Šiaulių kautynės vi
soje Lietuvoje praėjo plačiai 
ir gražiai paminėtos, su paki
lusia ir šventiška nuotaika. 

Kokia Buvo Piknflcinio 
Sezono Užbaiga 

WEST SIDE. — Spalio 4 d. 
sekmadienį Rntos darže įvyko 
paskutinis šio sezono piknikas. 
Jį rengė Marijonų Rėmėjų 19 
skyrius, kuriami talkon buvo 
atėjęs Brighton Parko 35 sk. 
Pasekmės buvo gražios. Susi-

Ne tik Chicagos ir apylin- j pos pridėjo $5.00. Viso LDS 
kių kolonijų lietuviai pavie- (7 kuopa aukojo $15.00. Be to, 
niai ir organizuotai eina Tė-, Ona Rasimavičienė aukojo $5, 
va m s Marijonalms į talką se- o po $1.00: O. Šiaučiūniene, 
minarijos koplyčios statybos O. Daučiūnienė, P. L. C, E. 
darbe, eina į talką ir Rytinių Kerbelienė, T. Potasienė. 
kolonijų lietuviai. Anksčiau i Viso iš Worcrster, Mass., , 
v. . . . . , , n . ' f *o-™ T3- • • / LIETUVIS ADVOKATAS 
sioie vietoje buvo skelbiama gauta $2.).(K). Pinigai gauti .~01 ~ ,. A , . , . 

. . . / „ . . , . -v -r, -7 JI v . . 4631 South Ashland Avenue 
pavieniai talkininkai is Ryti- į per p. Mazuknienę. 

PROGRAMAS įvyks antra
dienį, 9:30 valandą vakare iš 
stoties VTSBC, 1210 kilocvc-
les. 

LIETUVIAI ADVOKATAT 
Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEFH J. GRISH 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svpderius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaie:ų ir Vaikų. 
NERTA VTLNONES PAN

ČIAIS A S DfiL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso Renus svederius. Par
duodam vilnonas erijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 
(Nptoli Normai A ve.) 

Tel. VTCtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sokmadioniais. 

CLASSIFIEP [ 
UŽSISAKYK ANGLIŲ DABAR į 

BLACK OoM Lump, $6 00; Mine 
rnn, $5.75: MWft*fitnoą, $4 75 
ORUNDY MINING CO., CEDercrest 
1131. 

ROOMING HOUSE 

nių vai., šiandie malonu skel- j Širdingai aeiū usterieeiams 
bti organizuotą grupę, kurią •. už atėjimą į talką. Suglaudę 
sulaukėme iš pavyzdingos Wo pečius, padalę vieni kitiems 
rcester, Mass., lietuvių kolo
nijos. Štai tie talkininkai: 

Liet. Darbinfnkų Sąjungos 
7 kuopa aukojo $10.00. 

P V. Rimša vardu tos kuo-

rankas didelius darbus nuvei 
ksime, visokias kliūtis nuga
lėsime. 

Kas paseks usterieciu pa
vyzdžiu? V. K. 

vo tris dovanas. St. Vaiskia aukomis ir dovanomis. Dova-
4501 S. Hermitage a ve. 

Visi g€rejosi 
Muzikantai dykai patarnavo 

rinkusieji smagiai laiką p r a - ] i r jįe užsipelno viešos pade-
leido, o kai kurie tai ir gerą | k o s Muzikantai buvo Palan 
giliukį turėjo. Tokių tarpe g i g k i a i i r Tauragiškiai. Anta-
buvo Jonas Stumbris, 2309 S. n a s Budris, 2339 So. Hoyne 
Leavitt st., kuriam teko d o av#> Antanas Gestautas, 4049 
vaua biznierių Vinco ir Onos S o # Talman ave., Jurgis KiS-
Papelių, 4358 So. Maplewood kūnas, 4070 So. Francisco av., 
ave. Ant ra dovana Zigmo No- ; J a c k Abromite, 4152 So. Ar

nas biznieriai teikė pagal sa 

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 0600 

12 kambariu. Jvcurti ir švarūs. Arti-
Clybourne ir Fiillertom. Su ar bo 
pirmo aukšto krau*uv«"s. Pipį ren
čia t inkamam žmogui, k u r s praH p a * 
statvti mp'« oash gftmnmi*. Henry' 
G. ZANDER & CO., 110 So. Dear-
born St. * 

RENDON FLATAS 

RKNDOV nauiai ištaisvti 4 i r 5 
kambariu flatai. Labai miegama kai
na. Kroipkitos i M»-s. Gordon, 1445 
S. Halsted St., 3-čios lubos, užpa
kaly. 

FETKALTNGA. DARBININKĖS 

RETKALT\G\ m^rt^na arba mo-
t«ns nann1 rlorbni Krei'^';tr's laišku, 
r-harl-s S*'ilgiaskas, RFD No. 3, 
DuMUIt. UI. 

vo šaką: valgomųjų daiktų s t a t e 46 90 

mavieiaus, 4517 So. Rockwell 
st. teko Vaclovai Brazauskui, 
2232 So. Irving ave. Treeia do 
vana M. Vertelkos, 4406 So. 
Talman ave teko Onai Dočo-
lienei, 2312 So. Leavitt st. 

Piknike matėsi West Sidės 
oiznieriai: Juozas Dobrovols-
k i s^ t . Linauskis, Juozas Ra 

tesian ave. J ie sudarė gražią 
orkestrą ir visus gražiai pa-

biznieriai aukojo reikmenų re-
stauranui, saldainių pardavė
jai saldainių, "eiungamo", 
"papso" , cigarų ir t.t. Visos 
tos jų dovanos prisidėjo prie 
piknikų pasekmingumo. To
liau piknikus rėmė tie, kurie 
į juos lankėsi ir juosai biznį 
darė. Pr ie piknikų pasiseki-
•mo toliau prisidėjo įvairių ko
lonijų veikėjai, apsiėmusieji 

Prospect 1012 

KAI & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6822 So. West«ra Ave. 

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

6:00 vakare 
188 \V. Kandoliph St. 

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

REIKALINGA morcina arba mo
teris namu darHtti. Geruose namuo
se. Gera ftlga. \ereik :a plauti. Maža 
Seimvna. Telefonuokite REPublic 
7237. 

PARDUODAMA NAMAS 

PARDUODAMA naujas, moder
niškas, mūrinis namas. Ką tik pas
tatytas. 6 dideli kambariai. Karš
to vandens šiluma. 5326 Eddy St., 
arti CorneUa Ave. 

linksmino. Kadangi tie muzi- piknikuose dirbti. Taigi vi-
kantai pasidarbuoja visuome
nės labui, tai jie užsipelno vi
suomenės paramos. 

Gausiai rėmė 

Draugo", Marijonų kole-
demskis, Exspresininkas A. į g l J 0 S i r seminarijos rėmėjų ir 
Tiekus, 2743 W. 37 pi., kurs 
atvežė visą liodą piknikierių 
ir kiti. 

Svečias 
Piknikan atsilankė kleb. 

kun. M. Urbonavičius ir sve
čias iš Lietuvos kun. Jonas 
Zabulionis, kuris pagyre vi
sus pikniekierius, ypač šeimi
ninkes, kurios pagamino ska
naus valgio taipgi rado daug 
savo pažįstamų. 

Visiems padėka 
Dovanomis parėmė biznie

riai partneriai Petras Kalnis 
ir Adomas Dulskis, 1858 VV. 
14 st., biznieriai Cukrai, 732 
VV. Cermak Rd., saldainių ol-
selininkas Chas. Wertelka, 
4558 So. Washtenaw ave., Jor 
kmanai, 4440 So. Maplewood 
ave., Vincas ir Ona Popeliai, 
4358 S. Maplewood ave. auka-

katalikiškų laikraščių repor
terių rengtieji piknikai šiemet 
gerai pavyko. Rengėjams yra 
smagu ir »malonu darbuotis, 
kai jų darbui randasi visuo
menės parama. O tos paramos 
susilaukėme. Vieni prisidėjo 

šiems talkininkams, uoliems 
darbininkams, šeimininkėms, 
s r i jų-t ikietų platintojams, 
exspresininkams, biznieriams: 
Chicagos, Cieeros ir kitų ko
lonijų už suteiktas gausias 
dovanas tariame nuoširdų a-
cių. 

Piknikų Rengimo Komisija 

BUS ATSTATYTA TAIKOS 
KARALIENĖS STATULA 
PRAHA, Čekoslovakija, 

^ = 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^h 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINOUUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna, mierą su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANaI 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KLIIUI AUIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Mana^er 

JAU YRA! 
NAUJAS 1937 

MATYKITE J Į ŠIANDIEN 

Emil Denemark Inc. 
f 

Didesnės Vertes! Žemesnes Kainos! 

^ 

Naujas Buick Sedan 
5 Pasažierams Pristatomas 

Pilnai Įrengtas Bile Spalvoj 
Už 

Tiktai # 9 9 7 . 0 O 

3 8 6 0 Ogden Avenue 
Crawfoi*d 4 1 0 0 

J 


