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ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SANTANDER MIESTĄ 

PIETINE ARMIJA DVIEM KOLIUMNO-
MIS ŽYGIUOJA MADRIDO LINK 

LISABONA, Portugal i ja 
rugp. 10. — Ispanijos sukilė
liai per radiju paskell>ė, kad 
jiems sekasi naikinti užsiliku
sias radikalu grupes Ispanijos 
žieminėj daly. I r šis žygis bus 
vedamas iki pietinė armija 
atžvgiuos arčiau Madrido. 
Kvi\\) tik tas j vyks, tada žie
minė armija visu smarkumu 
užtels sostinės link. 

IUi kitako sukilėliai paskel
bė, kad jie paėmė Santander 
miešti) ir tuo vardu provinci
ja ties Biskajaus Įlanka. Tas 
reiškia, kad radikalai netenka 
svarbios s trateginės vietos, 
per kur jie gaudavo maisto ir 
ginklu. 

Madride neslepiama t a r p 
radikalai pasireiškusi baimė 
gavus žinių, kad sukilėliu pie
tinė armija skubiai žygiuoja 
žiemių link. 

.Vepaisant to, radikalu vy
riausybe ir toliau skelbia apie 

IŠ REVOLIUCIJOS ISPANIJOJE t? 

Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 META1-VOL. XX 

S E Y I L L E , Ispanija, rugp. 
10. — ftis sukilėlių valdomas 
miestas aptuštėjo. Visi čia 
buvę kariai, kaip morokiečiai, 
taip ispanai, dviem galingo
mis koliumnomis leidosi žy
giuoti Afadrido link. Miesto 
saugumui paliktos monarehis-
tų savanorių stiprios pajėgos. 

Žygiuojančios koliumnos vy 
ksta daugiausia militariniais 
trokais. Turi pakankamai įvai 
rios rūšies patrankų, kulko- | 
svaidžių, ir amunicijos. Tur i j 
ir lėktuvu, su kuriais veda-
ma žvalgyba ir nurodomi žy
giavimui keliai. 

Koliumnos tikisi susidurti 
su radikalų gausingomis gau- ' 
jomis. Pakeliui jos bus su
triuškintos. 

Iš Sevillės per radiją pni- Ginkluoti radikalų milicininkai lydi Majiradan paimtus nelaisvėn sukilėlių kelis kari-
nešta sukilėlių žieminės armi- ninkus. Kaip žinoma, radikalai neturės j iei^Jpasigai įėj inni . iŠ kai kurių atvaizdų matoma. 

: jos vadui, kad iš pietų fronto kad radikalų milicininkai yra vaikėzai. AcmJ 
jau eina pagelba, kad surė-

Sveikiname Kunigy Vienybes Seimą 
Šiandien įvyksta Amerikos Lietuvių Katalikų Kuni

gų Vienybės metinis seimas. J i s įvyfeta gražiojoj Ma
ri anapolio Kolegijoj, Thompson Conn. Sveikiname seimą 
linkėdami sėkmingai rišti Amerikos lietuvių religinio 
gyvenimo ir veikimo reikalus! 

"Draugo" Redakcija ir Administraeijc 
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mus radikalų valdonių Madri
dą. Gal šią savaitę bas galu-

l>ūdu padrąsinus savo milici 
ninkus atkakliau ginti Madri
dą. Negana to, ka<l vvriausvbė 
džiugina ginėjus "laimėji
mais" , J»et ji dar tvirtina, kad 
sukilimui greitai bus už
duotas " m i r t i n a s smūgis" . 

Žiniomis iŠ Seville, viena 
sukilėlių pietinės armijos ko-
liumna jau užėmusi Badajoz 
aukštumas. 

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
APLANKĖ SPAUDOS 

PARODĄ 

MADRIDO RADIKALAI ŽA- \ NACION 
OA OARBII«NK#fS ROiįl^ 

j DARBININKU GRUPĖ 

Pietinės armijos va l a i reiš 
kia pasibaisėjimo, kad iadika 
lai savo valdomuose plotuose 

GIBRALTARAS, rugp. 10. 
Ispanijos socialistų vadas 

vykdo terorą, 
žmones. 

žudo beginklius ir glaudus komunistų sėbras 
F. L. Caballero per radiją iš 
Madrido paskelbi padrąsini-

GRĮŽO ISPANŲ SUKILĖLIŲ mą radikalų vyriausybės dar-
VADAS bininkams milicininkams, kad 

jie atkakliai gintų respubliką. 
LISABONA, Portugalija, Girdii, kai radikalų bus laimė-

rugp. 10. — Gen. Miliau As- ta, bus aiškiai žinoma, kad pa 
tray, Ispanijos svetimšalių eių darbininkų bus laimėta, 
legijono Morokoj vadas, grižo nes jie šiandien dauginusia lie 
iš r ie tu Amerikos. J i s sako- ' j a kraują, 
ma, yra vienas ispanų karino-j ? 0 l a i n - „areiškė Ca-

mvlimiausiu ,.. menėje 
[ i * — . 

Vvks ispanu sukilėliu 

vadu. 

MUI SUVAŽIAVIMAS 
OLEYELAND, Ohio, nų:p. 

10. — Nacionalė unija socia
liam teisingumui (National 
Union for Sočiai Jus t ice) , 
kun. C. E. Coughlino sudaryta 
organizacija, čia turės trijų 
dienų suvažiavimą. Prasidės 
penktadienį, rugp. 14 d. 

Praneš ta , kad suvažiavime 
įžengiamąją prakalbą sakys 
senatorius. Rusb D. Holt iš 
W. Va. 

KRAUGERIŲ RADIKALŲ 
DARBAI ISPANIJOJE 
Sunaikinta daug kultūros 

istorinių paminklų 
NUŽUDYTA ŠIMTAI KUNIGŲ IR VIE

NUOLIŲ — BROLIŲ IR SESERŲ 
M A R S E L I S , Prancūzija, Į istorinis centras, sudeginta 40 

bažnyčių, koplyčių ir vienuo
lynų. Ta rp jų y r a žuvus ir di 
dingą savo menu katedra. 

Anarchistų vadas Durrut i 
pašalino iš vyskupo namų 
Barcelonos vyskupą Manuelt 
Truriti y Almandoz. Vyskupas 
apsitaisė p ras ta i s civiliniais 
drabužiais ir poros kunigų 
(taip pat persirengusių) lydi
mas laimingai nučįo i «*stą. 

•aiuita* itaJu... garlaiviu. 

AVASH1NGTON, rugp. 10. 
— Labor ' s Nonpartisau Lea-
gue (Darbo nepaiki jino są
junga) suvažiavimas paragin
tas, kad ši sąjunga remtų pre 
zidento Roosevelto kandidatū
rą tuo sumetimu, kad prezi-

l'rontan. 

V A T I K A N A S , rugp 
Apaštališkas delegatas J . Ame 
rikos Yalstyl>ėms, J o Eksc. 
arkivyskupas A. (i. Cicogna-
ni, aplankė čia katalikų spau
di s pasaulinę paro<lą ir ypa
tingai domėjosi J . A. Valsty-
. . . . . . T , .JKlu / A L E , rugp. 10. 
biu kataliku spaudos ekspona- . 

Britu autoritetai ragino ara-tais. 
: bu vadus, kad jie nutrauktų 

J o Eksc. reiškė apgailėjimo, arabų streiką prieš žydus ir į 
kad Amerikos katalikų galin- ginkluotus žygius prieš bri
gą veikla nepakankamai at- tus. Arabų vadai atsakė nei-
vaizduojama tos šalies pašau- i-amai. 
liniuose laikraščiuose. Tad žy ' 
mi dalis katalikų nė nežino j ZAMORA YRA PARYŽIUJE 
apie svarbiuosius Įvykius A- | 
merikos katalikybės pažango- j P A R Y Ž I U S , rugp. 10 — Iš 
je. Vokietijos atvyko eia buvęs Ts 

. panijos prezidentas Mceto 
radika-

pašalino 
liberalą 

i. a • inn: »K*M susna;- Be to savažiavim i-
sa'v'vs, • ballero, 

v ' a r o s i ą kito 'ao..ėjimo jiems, prakalbas iTnion part i jos ::an 
i girdi, bus paduotas respubli- |d idata i į prezidentu^ ir vice-
:kos vakly^ as. Tai būsiant i :pre» :dentus Lemke ir () '-

SĄLYGOS PALESTINOJE:dai.bininV, r^nWk* i. 
NEGERĖJA 'bininkai cvi-e»>.̂  k<do k 

dentui tur i būti duot'; proga 
baigti šalies ekonominio irai-
vinimo pradėti darbai. 

Nurodyta, kad laimėjusi rin t a i P P a t Malaga, Valencija ii 

rugp. 10. — Iš Ispanijos at-
vykę čia amerikieėiai pasako
ja, kad radikalai, socialistai, 
komunistai ir jų sėbrai, baž
nyčias ir vienuolynus pradė
jo pulti ir deginti, kaip tik 
Madride gauta žinia apie ka
riuomenės sukilimus. Ka ip be 
matant, gražiausios ir istori-
nes bažnyčios Madride apip
lėštos ir pakeistos griuvėsiais, 
K&i Juodašimčių radikalu gau 

3P f^rstmetėr-^kii 
sudeginus Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią ties (lova gatve, 
ten buvusi vežikų grupe nuro
dė gaujai, kad skersai gatvės 
y r a žibalo didelis sandėlis. 
Tad bažnyčia nepadegta, tik 
jos vidus išgriautas. Tarp ki
tų sudeginta ir Šv. Izidoriaus 
senoji katedra. Daug bažny
čių sudeginta Barcelonoj ir 
visoj Katalonijos provincijoj, 

kimus kita part i ja , pablogin
tų šaly stovį, kadangi ji imtų 
griauti tai, kas ikišiol atstaty
ta. 

kituose miestuose ir 
valdomose sritvse. 

radikalu 

Patir ta , kad Barcelonoj tik 
dvi bažnvčios n .^sudegintos. 

dar 

ro.pi-
.F 

• * 

Brien. 
Suvažiavime 

kun. Coughlin. 
dalvvvus ir 

Vargiai g« lbo.- kiok šie vi-
liugingi darbininkams žadėji-

panai nežinotų, mai. Ne g> 
NAUJAS POPIEŽIAUS 

A T S T O V A S PARYŽIUJE 
|ka ip d a r b i n ' i \ ms klojasi Ru 
jsijoje, kir-i į« vardu valdoma, j PARYŽIUS. Čia atvvko 

naujas Popiežiaus atstovas 
1 DAUG ŽMONIŲ NAUDOJA- ! (nuncijus) Prancūzijai, J o 

SI LĖKTUVAIS E\ksc. arkiv. Valerio Valeri. 

Ketverių metų pr r identa- j Radikalai rado, kad jos jiems 
vimas yra t rumpas iaikotai- .reikalingos, kaip paprastos 
pis, kad būtų galima kai imu- patalpos. Viena bažnyčia pa-
dinga atsiekti. Šio laikotarpio , keista ligonine, kita — sandė-
pakanka tik užsimojiami. |]įu> ApipJėšita ir sudeginta 

Reikštas pageidavimas, kau j bažnyčios, vienuolynai, tikybi 
visi organizuoti darbi -inkai ™s mokyklos ir net privačios 
remtų prezidento Roosevelto 
kandidatūrą, nes jis . r a dar
bininku bičiulis. 

koplyčios, 
puošnioji 

Ligonine 
katedra. 

pakeista 
Altoriai, 

Neturima ti^niT13Tir^;">ipR?l'4BJ 
tų \yskupii ir kardinolo Vidai 
y Barraciuer, Taragonos arki
vyskupo, likimą. Neturima ži
nių, ar Taragone bažnvčios iš-
likusios sveikos. Be-t̂  Oerona 
mieste sudeginta katedra ir 
eile bažnvčiu su vienuolynais. 
Tenai komuirstų ir anarebis-
tų gaujos trankosi po visą 
sritj, žudo kunigus ir pasauli-
ninkus katalikus ir degina 
bažnyčias. 

Apiplėštas, bet nesndegin-
tas garsus istorinis Ripoll vie 
nuolynas. Dviejų kataloniečių 
grafų, \Yilfredo ir Berengue-
ro, kapai atplėšti ir iš karstų 
jų kaulai išmėtyti. Kai kurie 
žmonės surankiojo kaulus ir 
laikinai sudėjo miesto rotužė-

Toksai šiurpus stovis yra 
Katalonijos provincijoj ir M a 
dride. Radikalai nepaduoda 

RADIKALŲ ŠOKIAI 
BAŽNYČIOJE 

VIESULAS CHICAGOJ i Alcala Zamora, kur j 
i lai prieš revoliuciją 

Lžvakar vėiai vakarą po, ir jo vieton įstatė 
karštos dienos viesulas s u | A z a n a . 
perkūnijomis ir lietum s ta iga : 

ištiko Chicagą. Buvę parkuose I 
ir ežero pakraščiu* se dešim-j 
tys tūkstančių asmenų per-j 
mirko. Pakraščių sa rgyba : 

daug žmonių išgelbėjo iŠ br4n-
gų daužomų valčių. Vieto
mis medžiai išlaužyti, arba 
išrauti. 

VALSTYBIŲ MILICIJŲ 
MANIEVRAI 

OAMP CUSTER, Micb., 
rugp. 10. — Illinois, Wiscon-
sin ir Micbigan valstybių m»ili 
cijos tu r i manievrus. Dalyvau 
j a ir reguliarė kariuomenė. 

Paskelbta, kad liepos mėne
sį iš Cbicagos airporto viso
mis septyniomis oro Iii i jomis 
naudojosi 13,376 asmenys. 

•Geležinkelio stotvje nunci- C E R B E R E , Ispanija, \\>M 
jų pasitiko protokolų direkto- eūzijos pasieny, rugp. -0. -
rius, kaipo vyriausybės atsto- Tspanijos radikalai vakar va- n į s kunigus ir keleiviams ma-
vas, kun. mons. Delabar, ats- karą surengė čia šokius sude- ,'tant j uo s nužudė, 
tavaująs Paryžiaus kardino- fti"tus bažnyčios viduje -Jie j š imtaj kunigų, vienuolių 

Tai rekordas. Perei tais me- j a arkivyskupą, kurs buvo iš- ^l padarė gavę žinių per ra .brolių ir seserų nužudyta. 

šventųjų statulos, paveikslai ,™""h kas veikias kitur, kur 
ir visas vidaus išrengimas iš-Į . i^ siunta, virtę tikrais siau-
vilkta gatvėn, sulaužyta, su- 'bais . 
draskyta ir sudeginta. 

Pabėgėliai matė, kaip radi 
kalai iš vieno traukinio ties 
Albeeete stotimi išvilko devv-

tais liepos mėnesį iš šte a i r - jyykęs Liurdan, ir ivairių ka-
porto išskrido 10,381 asmuo, j talikų organizacijų preziden-

s ZJVTUUS priaugįn;a,>. 

NUBAUSTAS KALĖTI 

tai. 

Anthony Petrait is , 41 m. 
amž., 1305 So. Sa.wyer ave., už 
neatsargų važiavimą su auto
mobiliu teismo nubaustas ka
lėti penkias paras. 

UŽĖJO ALKOHOLIO 
VARYKLĄ 

diją iš Madrido apie radikalų Daugelis pasislėpė. Duoti prie 
" la imėjimus". glaudą kunigui ir vienuo-

Vieno korespondento k!au-;liams arba vienuolėms, reiš-
siamas apie šokių vietą radi- kia pasiimti radikalų gaujų 
kalų vadas atsakė, kad mies- pagiežą. Pabėgti nėra galimu-
tplyje yra kitų vietų šoki-uus. ,moi. Radikalai saugoja visus 
Bet pasirinkta bažnyčia tuo kelius ir laukus. Su dideliu 
sumetimu, kad ; ' žmonių tjirpiVjvargu praleidžiami tik svetini 
panaikinus įdėją apie bažny- .šaliai. 

Federaliniai agentai užklu
po cUdelę alkoholio varyklą 
garadžiuje, 3638 W, 65 place. čių šventumą". Ko gera nore- Viche, kur yra vyskupijos j matoma giedra; popiet 

Areštuoti du vyrai . ti nuo idijotų radikalų. 

PREZIDENTAS GRIŽO 
VVASHINGTONAN 

AVASHTNGTON, rug]). 10. 
Prez. Rooseveltas iš Hyde 
Pa rko grįžo į Baltuosius Rū
mus. Ketvirtadieni jis išvyks
ta apžvalgyti buvusio potvy
nio ištiktas sritis New Yorko 
ir Pennsylvanijos valstybėse. 
Paskiau vyks į nukentėjusius 
nuo sausrų plotus. 

ORAS 
CHICAGO S R I T I S . — N u -

šil-
buveinė ir religinio veikimo ičiau. 

http://ro.pi-
file:///yskupii
file:///Yilfredo
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I MŪSŲ AUKŠTOJI MOKYKLA 

MEŠKOS PATARNAVIMAS 

Kai kurie Amerikos dienraščiai paskel
bė žinią, kad Rusijos bolševikų vadai instruk
tavę savo agentus Jungtinėse Valstybėse pre
zidento rinkiniuose visu smarkuVnu dirbti 
prieš respublikonų kandidatą Landoną ir re
mti prez. Kooseveltų. 

Kokiuo tikslu Maskva tokius įsakymus 
Amerikos komunistams duoda 1 

Jie taip daro dėl to, kad nori p. lvoose-
veltui pakenkti. Bolševikų vadai žino, kad 
tarp Landono ir Roosevelto eis didele kova. 
Didieji kapitalistai ir, žinoma, respublikonų 
partijos vadai jau dabar vadina llooseveltą 
socialistu, komunistu ir dar kitokiu. Yra 
tokių lengvatikių žmonių, kurie toms pasa
koms tiki. Tai Kooseveltui kenkia. Bolševi
kai, liepdami savuosius dirbti už Rooseveltą, 
jam dar labiau pakenkia. Tuo jie lyg ir ant
spaudą uždeda, kati Kooseveltas ištikrųjų 
yra komunistas. 

Kodėl Maskvos bolševikai nenori, kad 
Kooseveltas laimėtų, o laimėtų Landomis? 

llooseveltas, kiek sąlygos leidžia, rūpi
nami darbo žmonių reikalais. J is stengiasi 
darbininkams parūpinti darbų, pagerinti jų 
darbo sąlygas, pakelti algas, bedarbius šelp
ti. J is stengiasi pažaboti ir kapitalistų di
džiuosius apetitus. Toks prezidento nusista
tymas išmuša komunistams iš rankų svar-
biausį agitacijos įrankį. Jei vyriausybe rūpi
nasi ir krašto ir darbininkų reikalais, nėra 
prasmes ja nepasitenkinti, jų keisti. 

Bolševikai norėtų matytį Landoną pre
zidentu, nes jis yra stambiojo kapitalo at
stovas. Atsisėdęs prezidento suole jis būtų 
verčiamas remti tuos, kurie stambiomis pini
ginėmis sumomis parėmė jo kandidatūrą. Į 
darbo žmonių interesus nedaug dėmesio te
kreiptų. Komunistams plačiai atsivertų du
rys agitacijai. 

Del to ir reikia manyti, kad Maskvos 
bolševikų pasisiūlymas paremti prezidentą 
Rooseveltą* yra ne kas kita, kaip gudrus 
politinis gestas. Tai 'meškos patarnavimas 
demokratų partijai. 

Šiandien pavedame visą savo dienraščio 
puslapį mūsų aukštajai mokyklai Amerikoj 
— Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn. 

Mes neabejojame, kad ir be to sąmonin
gieji lietuviai jau gerai žino apie šią įstaigą 
ir jos reikšmę mūsų religiniame ir tautiniame 
gyvenime, tačiau manome, kad nebus pro 
šalį dar kartą priminti, ypač šiuo laiku, 
kuomet už kelių savaičių prasidės mokslo 
metai. 

Duodami vietos šiam svarbiam reikalui 
— Lietuvių Kolegijai garsinti, mes prime
name, kad toji Kolegija įsteigta ir užlaiko
ma ne dekoracijai ir tuščiam pasigyrimui, 
bet tam, kad ji neštų lietuviams naudą, kad 
tėvai leistų jon savo sūnus. 

Tenka girdėti tėvų, kurie džiaugiasi tuo 
faktu, kad Amerikos lietuviai jau tiek daug 
kultūriniai pakilo, kad ir kolegiją įsisteigė 
ir ją užlaikyti pajėgia, tačiau savo sūnų ten 
neleidžia, nors žino, kad Marianapolio Kole
gijoj mokslas yra aukštai pastatytas, kad 
ji yra akredituota. 

Taigi dėl to mes ir rašome plačiau apie 
Kolegiją, nes aiškiai matome savo tautieičių 
tuo atžvilgiu nenuoseklumą ir dalinai apsi
leidimą. 

Steigėme savas mokyklas tam, kad jos 
mums padėtų palaikyti tautiškumą jaunose 
kartose. Tai kainavo daug darbo ir pinigų. 
Mokyklas dabar turime, dėl to naudokimės 
jomis. 

Mums ateina i gaivą klausimas, kažin 
ar galima būtų pavadinti religiškai ir tau
tiškai susipratusiu tokį tėvą, kuris galėda
mas neleidžia savo sūnaus į lietuvišką ko
legijų. 

Jei esame lietuviai, būkime lietuviais 
pilna to žodžio prasme — leiskime savo vai
kus į lietuviškas mokyklas, kad ir jie, išaugtų 
gerais, sąmoningais lietuviais. 

Laisvamanybės Plitimas Lietuvoje 
. . v , 

LAISVAMANIŠKA PA3TABA 

KOMUNISTAI PELNOSI 

Amerikos komunistams, žinoma, ir lie
tuviams komunistams ir vėl prasidėjo rugia-
piūtė. Jų organizacijos didina savo iždus vi
sokiomis aukomis. Jie dabar kolektuoja Is
panijos "liaudies frontui", kuris griauna, 
uždarinėja bažnyčias, žudo kunigus ir vie
nuolius, eina prie įsteigimo komunistinės tva
rkos Ispanijoj. Jie renka aukas Lietuvos 
politiniams kaliniams, "demokratijai a įstei
g t i " Lietuvoj; kolektimja Amerikos komu
nistų partijai, kuri taip pat turi savo kan
didatą į krašto prezidentus. 

Nei vienam nei kitam tikslui neduokite 
nė cento, nes tais centais komunistai sutai
sys žmonėms kruviną bolševikišką bizūną. 

Kaip jau rašėme, Maskva įsakė savo 
pakalikams Amerikoj remti rinkimuose Roo
seveltą. Bet komunistai turį ir savo kandi
datą į prezidentus. Kaip tą suprasti? 

Čia yra aiškus komunistų gišei'tas. Agi 
tuos už Rooseveltą, bet pinigus rinks savo 
partijai būk tai komunisto kandidato para
mai. Bet kad jie gerai žino, jog jų kandida
tas vis vien nelaimės, dėl to surinktus pini
gus sunaudos ne rinkimams, bet komunizmo 
skleidimui, 

Taigi, dabar komunistai pelnosi visomis 
pusėmis. . "••'.. 

' 'Sandaros ' redaktoriui pavyko padary
tį labai laisvamanišką pastabą, dėl kurios 
laisvamanių veikėjai jį turėtų pagirti. 

Pamatęs katalikiškuose laikraščiuose sta 
mbių aukų Marijonų Kunigų Seminarijos ko
plyčiai statyti, " S - r o s " redaktorius ėmė ner
vuotis ir parašė, kad, girdi: 

"Nuošaliai stovintiems tiesiog nesu
prantamas toks žvejojimas aukso ir si
dabro. Siunčiamai į dangų dūšiai nerei
kalinga apmokėti kelionė į dangų". 

Matot, kaip " inandr ia i" parašė. Skaityk 
ir stebėkis iš to didelio rašyto jaus " razumo" . 
Jis atvirai pasisako, kad jam "tiesiog nesu
prantamas" aukso ir sidabro žvejojimas. Ta
me ir dalykas, kad jūs, ponai laisvamaniai, 
nesuprantat, dėl to niekus ir rašot. Ar jūs 
kuomet nors lankėtės Tėvų Marijonų įstai
gose ir ar pastebėjote jų dirbamus darbus 
tikėjimui ir tautybei palaikyti1? Ar jūs bu
vote Marianapolio Kolegijoj, kur auklėjami 
lietuvių vaikai gryniausioj tautinėj dvasioj? 
Ar jūs kada atlankėte Marijonų Seminariją, 
kurioj labai kukliose sąlygose auklėjami lie-
Uiviaį kunigai vienuoliai, kuriems teks dirb
ti lietuvių visuomenės darbą? Ar jūs žinot, 
kad nė vienas kunigas marijonas ar šiaip 

(Užbaiga) 

Svarbiausias dalykas lais
vamanybės veikloje yra pro
paganda. Laisvamanis, kur jis 
bebūtų — ar dirbtuvėj, ar biu
re, ar universiteto katedroj, ar 
kariuomenėj — visur turi va
ryti propagandą. Be propaga
ndos negali būti praleidžiama 
nė viena proga. Nesvarbu, kas 
tą progą sudaro — prielanki 
ar neprielanki tau visuomenė, 
asmuo, mokslo ar valstybės 
įstaiga: jei tik ji tau leido 
kalbėti ar rašyti, tai ir nau
dokis. Nepraeik pro šalį, ne
palietęs to, kas tau nepatin
ka — religijos, konfesijos, jos 
atstovų. Tegu iš to kai kas 
pasijuoks — nesvarbu: tu bū
si savo padaręs — vis gal at
siras vienas kitas, kuris pati
kės tavo nuoširdumu ir gal 
būt pasakys, kad tu tiesą kal
bėjai. (Prisimintinas Dr. j . 
Šliupo minėjimas š. m. ko\o 
4 d. V. Teatre ir kitos viešos 
ir mažiau viešos iškilmės, kur 
laisvamaniams, tenka dalyvau
ti). 

Savo propagandoje laisvu-
manvbė beveik niekad nevar-
toja įrodinėjamų, ji tik teigia. 
Masėms paprastai to1 ir terei
kia. Juo mažiau įrodinėjimų 
ir juo daugiau sugestyvaus 
teigimo — juo masėms būna 
geriau. Gali teigti didžiausią 
nesąmonę, nonsensą, tačiau tai 
vadink mokslo vardu, apgaub
ki tiesos skraiste, prisidenk 

bės triumfo Prancūzijoj lai
kais ir susilaukusiame net ke
liolikos leidimų, galėjo apie 
laisvamanius taip pasakyti: 
"Nuo to laiko, kai aš pradė
jau juos studijuoti, aš nega
li11 j li judėjimo vadinti gar
bingu. Aš juos visada pažįstu 
kaip smurtininkus, (violents), 
žemus (bas) ir pilnus apgau
lės (pleins de fourbe)..." 

Kas pas mus dirba 
laisvamanybei? 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

i i ..be asmenų, kurie būda
mi įvairiose daugiau ar ma
žiau atsakingose vietose ir ku
rie drįsta būti atvirais lais
vamaniškų draugijų nariais, 
dar yra nemaža įvairaus ra
ngo žfmonių šelpėjų, rėmėjų, 
ty lių propagandistų...' ' 

Bruklyno Amerikos Dėdei 
Šermukšninei labai patiko 
mano daina (apie balšavikų 
lygybę ir brolybę): 

Tegul durniai dirba 
Ir sau skarbus krauna, 
O mes jiems apie lygybę 
Ožio balsu bliaunam. 
Pridurkui Dėdė Šermukšni

nė sako, kad tokias dainuškas 
dainuoja ir lietuviški baisa-
vikai. J is ir priklodą priveda. 

a 
Saiko, anais metais, kada ba

linkime tiesioginę — at- da s buvo visus užpuolęs ir 
virąją laisvamanybės veiklą, kai biedni bimbinuai ir mize-
Kur ir kaip plačiai ji pas mus 
reiškiasi? Tiesa, "Laisvama
nių Etinė Kultūros Draugi
j a " , kaip vienintelė atvira ir 
vieša laisvamanių organizaci
ja, dabar yra daugiau apsiru-
bežiavusi populiaresne publi
ka. Vis dėlto ir čia dalyvau 
ja ne vienas mūsų universi
teto profesorių (V. Čepinskis, 
Purenąs, J . Bagdonas, T. Šul
cas, Gudavičius, Dubas, Vaba
las - Gudaitis, Augustaitis ir 
kiti), mūšų valstybės tarnau^ 
tojų (pav. J. Ilgūnas, Gedvi
lą — Telšiai, agr. Žukauskas 
— Joniškis ir kt.), jų tarpe 
net mokytojai (Ad. liondoma 

susirūpinimu zmomų gerove ^ . ^ ^ . f ^ )? y a l s t y _ 
J r bus tau garantuotas pa- ^ p e n s m i n k a i ( I g < P r o t a s i r 

kt.). L. E. Kultūros Dr-jos 
skyriuose, kurių dabar yra a-
pie 50, dalyvauja ne tik eili-

sisekimas. Nįesyarbu, kad tai 
aiški netiesa ir kad už tai gali 
tekti net prieš teismą atsaky

k i , — gana, kad tuo sudomi
nai smalsiąsias 'mases ir su
darei sau prielankų efektą. 
(Prisimintina, kad ir "Lietu
vos Žinių" drąsieji "parody
m a i " apie vaiko rožančiumi 
pasmaugimą Dzūkijoje ir a-
pie įvykius Pažaislio vienuo
lyne, kuriuos teismas konsta
tavo, kaip aiškų melą). Teigk, 
teigk — vis į ką nors įtikės — 
štai metodas, kurį mūsų lais
vamaniai yra puikiai supratę, 
geriau sakant, pasisavinę iš 
prancūzų ir kitų kraštų lais-
Vamaniii. 

Dar viena būdinga laisva
manybei ypatybė; yra nesiskai 
tymas su žodžiais, atviriau ta-
riant, cinizmas. Niekur tur 

riniai balšavikai pėsti kulnia
vo į Vašingtoną kazionos duo
nos reikalauti, tai "La i svės" 
ponai balšavikai, susėdę į nau
ją armabylių, važiuoti ten nu
važiavo. Tik kai pasiekė Va
šingtoną, tai nusiėmė naktai-
zas, apsiavė vyžom ir -sulipy 
ant bačkų proletarams kraka-
diliaus ašaras liejo. 

Panašiai ir aš neseniai ma-

mi laukė vaikšthunkų atel 
nant. 

Kiek aš Oikagoj pažįst 
balšavikiškos ponstvos, n 
sykį nemačiau, kad bent vi 
nas jų kada būtų strytais t 
saine rankose vedęs baik-p 
rada. Turėtų nors nuo gi 
džių priklodą imti. Kiekvien 
gaidys ne tik gieda rojų g 
vo vištelėms, ale kai reik 
kur pulkas vesti, jis eina p 
mas. O kai tenka trauktis, , 
taip pat traukiasi paskutin 

Praeitą nedėlią teko b1 

svečiuose pas Keiksukaiči, 
Svečiuose, žinoma, būna vi: 
kių šnekų. Užėjo šneka ir 
pie peklą ir velnią. 

— Sakykit man, sako v 
nas svečių Nosegalys, — 
yra ant žemės kas baisesl 
už peklą ir velnius? 

Tuo tarpu atbėga šeimirs 
kų 5 metų vaikutis ir sako 

11a. 
— Na, o kas? — neišken 

čiau Čikagoj. Buvo .užriktuo- paklausė Nosegalys. 
tas 'balšavikų baik (vaikšty
nės) strvtais su visokiom sai-
nėm į vieną žydų užponavotą 
ir nuterštą piečių. Kol viso
kio kolioro ir gatunko dar-

— O gi polismenas U po! 
teisinas. 

— Dėlko? 
— Jesel, as galiu pluvit. 

ną dieną buvo susibarę t 
ma su papą. Mama kelis g bininkai-balšavikai į piečių 

numaršavo ir saines nunešė, I šauike, kad tave velniai pai 
visi suprakaitavo, šiušus nu-'tų, ii nei vienas nepasilo 
plėšė ir ne vienas pūslę ant Ale kai užvakal papą pale 
kulnų užtrine, o tuo tarpu po- namo giltas, mama tik paši 
nai balšavikai automobiliais j kė polismoną, tas tuojau a 

papą į polisteišiną i mai darbininkai, miesčionys,' r b u ] v a r u s p į r m a į piečių!jo ir 
ūkininkai, bet ir savivaldybių imKVažiavo ir cigarus rūkyda-: vežė. 
tarnautojai, kai kurių organi
zacijų, kaip šaulių ir net jau
nalietuvių organizacijų, na-
įiai < i 

Savo spaudos platinime jis 
(laisv.) dažnai parodo net pa-
simokytino pasišventimo. Pa-
vyadž., už savo pinigus neži
niom jie išrašo minėtąją "Lai 
svąją Mintį", "Kul tū rą" ar 
kitą panašų laikraštį savo kai 
mynui ar vietoj veikiančiai 
(šaulių ar kieno kito) skaity
klai. ; j j 

Be šitos viešosios ir siste
mingos veiklos, kurią varo 
"Laisvamanių E. K. Dr-ja' ' 

jau vienuolis jokiomis gautomis aukomis ne- būt nerasi tokio negarbingų ir jos spauda, yra dar kitos 
sinaudoja, bet kiekvienas gautas centas eina 
lietuvių švietimo reikalams? 

Jūs tų visų dalykų nežinote, dėl to ir 
pliauškiate visokiausius niekus. Je i būtumėt 
džentelmenai, pirmiau dalykus ištirtumėt ir 
tik po to apie juos rašytumėte. 

I Jei kurio krašto politiniame gyvenine 
įsigali korupcija, jei vieni a r kiti valdinin
kai neina tinkama* savo pareigų, nesirūpina 
nei krašto nei žmonių gerove, to kaltinin
kais daugumoje atsitikimų yra patys pi
liečiai. Rinkimų metu jie neparenka tokių 
kandidatų, kurie pildytų jų valią ir rūpin
tus krašto, bet ne savo gerove. 

• ' • * 

Matyt, kad fašistinėj Italijoj nėra visai 
rainu. Neseniai prancūzų laikraštis "Popu-
laire , , pranešė, kad paskutiniuoju laiku visoj 
šaly antifašistiniuose sluoksniuose padaryta 
daug areštų. Viename Milane suimta netoli 
šimtas žmonių. Buvę areštuotų Romoj, Li
vorne ir kitur. Areštuotųjų tarpe yra kari
ninkų ir aukštų valdininkų. Taigi, ir Ita
lijos fašistų "fronte ne viskas ramu". 

žodžių leksikono, kaip propa-1 instancijos, kurios taip pat 
gandinėje laisvamanių veiklo
je. Užtenka paskaityti J . Šliu
po veikalėlius, pasklaidyti A-
merikos lietuvių ir mūsų lais
vamanių laikraščius ir bro
šiūras, pasiklausyti jų viešų 
kalbų, kad įsitikintum, jog 
ne šaltas ir rimtas tonas, bet 
pagieža, neapykanta, cinizmas, 
necenzūriški žodžiai yra be
veik nepakeičiama priemonė 
jų kovoje su religija. I r pri
simeni tada didįjį laisvama
nybės patriarchą ciniką Vol-

jtaire, kuris degdamas neap^ 

kanta Bažnyčiai yra pasakęs 
Ecrasez Pinfame! — sutriuš
kinti niekše. Nenuostabu, kad 
žinomas prancūzų publicistas 
Louis Veuiiiot savo veikale 
"Les Libres Pense urs" , ra-
šytalme didžiausio laisvamany-

viešai, nors ir pripuolamai di
rba tą patį darbą. Čia galima 
paminėti, kad ir tokią spaudą, 
kaip "Liet . Žinios", "Kultū
ra" , "Mokykla ir Gyvenimas , 

(valstiečių liaudininkų), 'Da
rbo Visuomenė' ir "Visuome
nė ir Mokykla" (socialistų), 
"Parti jos Darbas", "Revoliu
cinis darbininkas", "Tiesa" , 
"Darbininkų ir Valstiečių Jau 
nimas" ir kt. (komunistų). 
Be to, laisvamaniškųjų idėjų 
propaganda (ypač kas liečia 
laisvąją meilę, civil. metrika
ciją) užsiiVna ir tokie gelto
nieji laikraščiai kaip 'Sekma-. 
dienis', "Šventadienis' ' , 'Die
na', "Laiko Žodis". 

" K a i kurie iš mūsų rašyto
jų — beletristų ir poetų — 
taip pat daugiau ar mažiau 
yra pasidavę laisvamaniškųjų 

idėjų įtakai. Savo kūryboje 
jie randa galima tyčiotis iš 
Dievo, dainuoja apie laisvąją 
meilę, moters kūno kultą ir 
p. ('Išniekintos vėliavos ar 
Biblija", Petro Cvirkos roma
nas "Žemė Maitintoja"). 

Viešai, nors taip pat dau
giau ar mažiau pripuolamai, 
laisvamanybė yra propaguo
jama ir mūsų universitete. V 
patingai tuo yra pasižymėję 
kai kurie Humanitarinio, Tei
sių ir Medicinos fakulteto dės
tytojai. Su volterišku tonu jie 
kartais atakuoja savo jaunų 
klausytojų pasaulėžiūrinius į-
sitikinimus. 

Pusiau slaptai yra nešama 
laisvamanybė ir į kariuomenę. 
Neseniai tarnavęs kariuomenėj 
vienas žinomo laisvamanių 
laikraštėlio redaktorius pun
dais yra gabenęs savo litera
tūrą ir ją dalinęs savo drau
gams. Tai darydavo net ir po 
to, kai iš tarnybos buvo pasi
traukęs. Čia nekalbama apie 
propagandą žodžiu, kuri ne 
tik to vieno redaktoriaus, bet 
ir kitų laisvamanių buvo ir 
yra varoma draugų — karių 
tarpe. Gaila, kad ties nuo ku
rių priklauso šitokių dalykų 
sulaikymas, dažnai tokiems 
propagandistams duoda valią. 

Ypatingai susirūpinimo ve
rtas 
gandos darbas mūsų mokyk* 
•oje. Nuo šitos propagandos 
nėra laisva ne tik gimnazija, 

ra davinių, kad kai kuru 
mokyklose mokytojai veda 
rmalų religijos griovimo di • 
bą. Teisingai galėjo J . ŠI 
pas š. m. " L . M." (3 n 
pasakyti: "Mokytojų, lais\ 
minties žmonių, atsiras tok 
kurie pasišventę jaunimo ai 
Įėjimui, ir kuriems lietuvj 
ryme prie širdies, o laisv 
mintis — pasaulėžiūros id *-
.'as. Tokių aš pats pažįstu j:a-
na daug, kaip vyrų, taip ir 
moterų, prityrusių mokyklos 
darbe". Tokie tatai, kaip yra 
Žinių, slapta vaikus taip pa
veikia, kad jie, vos spėję bai
gti mokyklą, jau oficialiai pe
reina pas laisvamaniškai nu
siteikusius jaunamečius (kur 
jų yra). Taip yra buvę su 
Klausučiu k. (Biržų v.) mo
kyklos vaikais (plg. "Jubilie
jinis Jaunimas", 1934 m. 120 

-121 p.). Kitur dėka slaptos 
laisvamanių mokytojų įtakos 
IV-jo skyriaus arba jau ir 
baigę mokyklą vaikai ima nu
sigręžti nuo religijos. Koks 
rizikingas dalykas palikti bre 
ndimo amžiuje jaunuolį be re
liginių pagrindų, berods kiek
vienas puikiai supras. Taip 
pat yra davinių, kad tokie; 
mokytojai, formaliai priklau
sydami tautininkiškosioms a r 
neutraliosioms (kaip Šiaulių, 

yra laisvamanių propa-, Vilniui Vaduoti ir kt.) orga
nizacijoms, tų organizacijų 
susirinkimus taip pat panau
doja (žinoma, atsargiai) savo 

bet net pradžios mokykla. Y-j idėjų propagavimui. "Pay," 
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T>o mokslo no ponausi, bet ver-
4 " — būdavo sakoma. Nors šian-
» ir mokslą baigę ne visi gali "po-
11", vienok jo nebaigus yra dar 

Vum gyventi. Gyvename tokius lai-
> kad kur tik nepažvelgsi, visur 

to ai žmogaus mokslo vaisių, valdau-
sevisą gyvenimą;. Kiekvienas ir ma-
roisias dalykėlis yra moksliškai ap-
baičiuotas, tiesiog stebuklingai sugal-
kjomis ir kaskart vis tobulinamomis 
rišinomis gaminamas. Jau ir dabar 
j ing labai paprasti} dalyku mes nebe
suprantame, jei jų nesame atydžiau ap
žiūrėję ar išstudijavę. Greit ateis lai
kas, kad mes nė paprasčiausios laik
raščio žinutes nebesuprasime, nes joje 
vartojami terminai ir išsireiškimai 
mums bus "peraukš t i" . Net ir juokai, 
kurie dabar dar suprantami, tada var
giai bejnokins mus. Užtai mes turime 
sekti gyvenimą, kad nuo jo neatsiliktu-
me. Buvo laikai, kai buvo didele gar-
}>e savo pavardę pasirašyti. Dabar jau 
to neužtenka: ir paprasto darbo ieš-

ta mokykla yra jaunuolio dvasios, bū
do formuotoja. Taigi, jei kokion mo-| 
kyklon isleisit, jei jis ten gaus prastą, 
auklėjimą, vieton padėkos ir paramos, 
galit iš jo susilaukt neapykantos. Už
tai tėvai privalo žiūrėt, kur jie savo 
vaikus leidžia. 

Yra nemaža gerų mokyklų, bet 
lietuvių jaunimui nėra ir negali būti 
geresnės už Marianapolį. Ten visa va
dovybė ir profesoriai ne už pinigą, bet 
iš idėjos, iš pasišventimo dirba jauni
mo mokslinimo ir auklėjimo darbą. Jie 
visi kilę iš paprasti], daug vargo ma
čiusių tėvų, užtai ir mūsų reikalus ge
riau supranta, mūsų vaikų tinkamą iš
auklėjimą įvertina ir tam dirba. Štai 
ką sako pati kolegijos vadovybė: 

Kolegijos Pasaulėžiūra 
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra 

yra štai kokia: auklėti lietuvių tėvų 
sūnus katalikiškai lietuviškoje dvasioje, 
kad jie taptų gilaus tikėjimo ir aukštos 
dorovės jaunuoliai, mylintieji savo tau
tą bei gimtąją kalbą ir būtų sąmonin-

kant klausia, kokią bigb seboolę ar ),_,} Jungtiniu Amerikos Valstybių pilie-
kolegiją baigęs. Ne vienas iš jūs pa
sakysit, kad kolegijų nebaigę turi dar 
geresnius darbus, nei tie, kurie dabar 
jbaigia. Taip, tai beveik teisybė. Bet 
kiip tik buvo ir yra, tariau tai ne

reiškia, kad taip bus toliau. "Dabar be-
ji mokančio jaunimo daugybe, daug ir 
noksiu* baigusio. Jau dabar prie pa

prastų darbų, ir ypač krautuvėse, rei
kalauja kolegijų diplomų, o kas bus 
JIY. keleto ar keliolikos metų, kai tau 

/jaunuoli reikės rūpintis gyvenimu, gal 
ir šeima? T/tai dabar, kol jaunas, kol 
tavyje jauti energiją ir norą dirbti, 
Aokykis ir ruoškis gyvenimo kovai, 

Jcnri tavęs laukia. O jūs, Tėveli ar 
VMaiut, kurio pečius vargino ir gal 
tebevargina sunkus darbas, dėk visas 

ypastangas, kad savo sūnelį padaryt 
himingu, kad jis nebūtų prastesnis už 

/kitus,- kad jis užaugęs galėtų džiaugtis 

v 

V 
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Mokslo Santvarka 
Marianapolio mokykla yra aštuonių 

metų kursas — keturi metai bigb 
sebool ir keturi metai kolegijos, pada
linti i dvi kryptis; klasinę ir prigimties 
mokslu. 

Dėstomi dalykai anglų ir lietuvių 
kalbomis. Amerikos lietuvis jaunuolis 
turi tinkamai šias kalbas mokėti, nes 
ateityje jam teks dirbti dvilypėje vi
suomenėje — anglų kalba kalbančioje 
ir lietuviškoje, savo tautoje. 

Klasiniu kalbu yra dėstomos — lo-
t ynų ir graikų kalbos; naujųjų — pra-
neūzų kalba. Matematika — algebra, 
geometrija ir trigonometrija — baigia
ma high school. Kolegijoje daugiau 
dėmesio kreipiama } prigimties moks
lus — fiziką ir chemiją; šiems moks-

vo tėveliais, kurie jį paruošė gyveni- llams tirti yra tinkama laboratorija, 
ui, išleido į mokslą. Bet, leidžiant 'Biologija augmenijos srityje turi pui-
okyklon sūnų, reikia nepamiršti, kad 'kiai įruošta pratybos šiltnamį. 

Kunigai dr. J°ns» K. Navickas, M. I. C , Ma-
rianapolio Kolegijos steigėjas, rektorius, jau 10 me
tu sėkmingai įa veda. Visu studentu gerbiamas ii' 
mylimas, kaip tikras tėvas. 

Aukštai stovi muzikos menas: at
skiros pamokos teikiamos pianu ir var
gonais: dūdų ir stvgu orkestrai Imi-
na, orkestrinėje muzikoje. Ypatingos 
pamokos skiriamos balsui lavinti. 

Kiekvienais metais kviečiami įžy
mūs prelegentai su paskaitmnis svar
biausiais gyvenimo klausimais, kurie 
turi rūpėti ir rūpi kiekvienam išsi
mokslinusiam asmeniui. Be to, šios 
paskaitos dažnai esti paįvairinamos i-
-Ic/miais judomaisiais paveikslais. 

elegijomis. Puikios teniso aikštės. Žie
mos metu lenktynės pašliūžomis ir pa
čiūžomis. Namuose brangūs įruošimai 
bilijardų ir kamuolių (bowling) 'žaidi
mams. 

Reikalavimai 
Į high school priimami berniukai, 

baigusieji pradžios mokyklą; į kolegi
ją — baigusieji high school. 

Jaunuoliai, norintieji įstoti į Ma-
rianapolio mokyklą, patiekia šiuos do
kumentus: } . Baigtųjų mokslų diplo
mą, 2. Dvasios Vado rekomendaciją, 
3. Krikšto metrikus, 4. Gydytojo liudi
jimą. 

Mokestis 
Mokslo metai prasideda paprastai 

rugsėjo ir baigiami viduryje birželio 
mėnesio. Už mokslo -metų jaunuolio 
maistą reikia mokėti $250.00. Šioje 
sumoje Įskaitoma ne tiktai maistas, 
bet taipgi kambarys, šviesa, žiluma, 
guolis, skalbimas. Už mokslą metams 
reikia mokėti $50.00. 

Mokestis sumokama ratomis po 
šimtą dolerių — 1. mokslo metų pra
džioj, 2. Kalėdoms ir 3. Velykoms. 
Kas nori naudotis, turi primokėti po 
$5.00 — 1. už vadovėlių nuomavimą, 
2. už muzikos instrumentą, 3. labora
torijos mokestį ir 4. sporto mokesti. 

Neturtingiems, bet aukštos vertės 
jaunuoliams, Kolegijos Vadovybė tei
kia lengvatų, atleisdama juos nuo mo
kesčių iš esamojo stipendijų kapitalo 
nuošimčių. Kiti gali dalinai savo dar
bu atsilyginti. 

Žodis Lietuviams 

Žodis Moksleiviams 
Jaunuoli! Ieškai aukštesnės mokyk

los, kuri galėtų patenkinti tavo jaunų 
dienų svajones — gyvenimo perspek
tyvas, kurioje galėtinai pasiruošti tin
kamai gyvenimui ateityje, nežiūrint 
kurioje srityje Tau teks darbuotis — 
biznyje, profesijoje, pašaukime — rin
kis savą lietuvišką katalikišką mo
kyklą. Toji mokykla yra MARIANA
POLIS. 

Visais reikalais reikia kreiptis: 
KIIN. DR. J. NAVICKAS, 

MARIANAPOLIS, 
THOMPSON, CONN. 

Amerikos lietuvi, jauti ir žinai, jog 
Marianapolis yra mūsų tautos grožis 
ir pasididžiavimas! Marianapolis yra 
mūsų tautos švyturys ir lapdraudos 
laidas ateičiai. Remk ši apšvietos ži
dinį. | 

Moto (Iš Kolegijos Metraščio 
"Audra", 1936 m.) 

Mūsų moto — jėga, drąsa ir teisiu 
gumas. Kas mums įvairiosios gyveni
mo kliūtys, jei mūsų gyslose teka jau
nas kraujas, jei mūsų raumenys jaunat
vės jėga pritvinkę, jei mūsų širdys ne
palaužiama drąsa plaka ir jei mes ei
nam tas kliūtis nugalėti teisingumu 
apsiginklavę! Kas mums kelią pastoti 
gali? Teisingumu žmones nuginkluosim, 
drąsa gyvulius pavergsim, o jėga vi
sas mums kelią pastojančias barika
das iš versi m. 

Teisingumo išmokom mokyklos suo
le, o drąsos ir jėgos įgavom sporto 
aikštėje. Mes žinojom ir žinom, iog 
sportas nėra ir negalį būti mūsų tiks
lu, bet mes taip pat tikėjom ir tikim, 
jog tik sveikame kūne gali būti svei
ka, judri ir galinga dvasia. Tad ir 
ėjom į sporto aikštes, kad suformuo
tume rėmus gražiausiam kūriniui — 
mūsų sieloms. 

Per keturis metus mokvklos suole 
išmokom suprasti gyvenimą, o sporto 
aikštėj išmokom jį pajusti. 

Kokie mes laimingi! 
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Kolegijos šiaurinis fasadas. Pro jį įeina jauni moksleiviai, o išeina gyvenimui 
paruošti žmonės. Si arka veda į gražųjį " i ta l išką" gėly

ną ir poilsio kalnelį, kur stovi baltas vė-
k J „ MK - •fšĖ&L r £k£tL, ^k liavos stiebas. 

Studentu Veikla 
Studentai yra susibūrę į Studentų 

Sąjungos kuopą, suskaldžiusią savo 
veiklą įvairiomis rūšimis: visucmeni 
nes darbuotės, spaudos, dramatikos ii 
sporto. 

Kuopa leidžia mėnesini laikraštį 
"Studentu Žodi", vienintelį Amerikos 
lietuvių žurnalą, skirtą inteligentijai. 
Į studentų skaityklą ateina kelios de
šimtys žurnalų ir laikrešeių. Kiekvie
nais metais Dramos Ratelis suruošia 
puikių vaidinimų, statomų daugel y j 
lietuvių kolonijų. Rinktinasis choras 
dažnai teikia programas oi\> bango
mis. Kolegistai savo kambariuose nau
dojasi radio. Sportas yra turiningas 
ir įvairus. Sviedinio (baseball) ir fut
bolo rateliai žaidžia su įvairiomis ko-

Kolegijos studentai ne tik klasėse ir knygyne ieško sau mokslo. Jie turi spor
to, literatūros, meno ir įvairius kitokius ratelius, kame išbando savo gabumus ir įgy
tas žinias. Čia matome vaidilas veikalo ' 'paslėptoji brangenybė". Šie vaidilos ap
lankė ne vieną lietuvišką koloniją ir gražiai pasirodė scenoj. 

i 

! 

Gražiojon Marianapolio kolegijon studentų seimų ar mokslo švenčių proga pri
važiuoja svečių iš art i ir iš toli. Čia malonu gamta pasigrožėti, savo maloniu jaunimu 
pasidžiaugti ir Tėvų Marijonų vaišingumu pasinaudoti 

Kolegios rūmai skęsta puikiame parke, kuriame randame kvepiančius pušynėlius, 
čiurlenančius šaltinius, Europos pavyzdžiu sutvarkytus gėlynus, šiltadaržius ir žai
dimo aikštes. Čia matome lapukais apklotą vandens šaltinį, kuriame nardo auksinės-
žuvelės. 

I f IMPERFECT IN ORIGINALI 
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Marianapolio KV^gijos durys iš gražiojo 
parko puses. 

Kun. B. V. MUler, Ph. D., D. D. Verte A. P . Sandys 

DIEVAS SUTVĖRĖJAS 
(Kun. J . Karal iaus Premijuotas Vertimas) 

Brangus Amerikos Lietuviai! 
Tamstų senoji tėvynė Lie

tuva, a tgavusi nepriklausomy
be, turėjo veik viską, kur t i ir 
steigti naujai. 

džios parama buvo įsteigta pi
rmoji i r vienintele Lietuvoje 
unkštoji prekybos mokykla — 
Prekybos Inst i tu tas Klaipedo 

Daugelis dalykų lietuvių da- je (Business College). Šiame 
rbštumo i r gausios Amerikos Inst i tute y ra dėstomi visi da-
lietuvių paramos dėka jau y- lykai, kurie y r a mokomi i r 
ia padary ta ; bet dar labai užsienių aukštosiose prekybos 
daug kas tenka naujai steigti mokyklose, ka ip t a i : biznio 

, šaulį didžiausiais pasireišku- bei tobulinti, kad pasivyti a*-

Kaip mes ga l im, išaiškinti s i a i * J o S a l > M s - S e r l * " 0 ' t e i " ' b a
 v

a r t i a u Pr is iar t int i prie 
singumo ženklais ir, prie to ankstosios civilizacijos tautų, vienoje pusėje realios sutver

tos laisves koegzistencija, gi 
kitoj pusėje, dievišką visaga-
Jingunu]. ir Dievo visatinį vi-j 
sur pereinantį pasekminguma, 
kauzualufiiuĮ.' Nieks to dar 
neišaiškino ir neišaiškins. Bet, 

administracija, ekonomika, e-
konominė geografija, teise, 
t ransportas, draudimas, pre-

viso dar pridėjo antgamtines 
malones dovaną. Negalėjo dau 
giau padaryt i , nebent laisvę 
atimti. Je i nežiūrint viso to, 
angelai ir žmones nusikalto, 
tai čia nėra Dievo kaltė. Visgi 
dar vis galima sakyti , kad 

tiek kultūrinėje, tiek ekono- kybinis skaičiavimas, buhal-
m i ne j e srityje. 

Taip prieš porą metų atski
rų asmenų iniciatyva su val

ines žinome, kad tie daiktai 
yra realūs — tikri l ak ta i i r | 

4 • • ••, 4- i • , arba bent geriau dalykus pa 
mes turime juos priimti kaipo j _į l

t 

tokius. Suteikus egzistenciją 
sutvertai laisvai valiai, nuo
dėme ūmai tampa galima, <u 

krikščioniškus doros funda
mentas, tiesa, kuri ieikia soh-

Oievas būt galėjęs daugiau idarinę maldą, kurią Kris tus 

daręs. .Jis butų galėjęs daik-
iiuis išmokino, "Tėve Mūsų, 
Kurs esi danguje" , realumą, 

tus ta ip suiėdyt, kad žmogiš- tiesą, kuri padaro teisingą ir 
ka nuodėmė būt likus saikiai /suteikia tam Jėzaus žodžiui tą 

galimvbe, kuria ^ p a t s D i e > p i i b o t a > v i e t o n > k t t d P a ^ a n - saldumą ir išmintį, kuris ki 
v a , nesal sulaikyt. Sutvertoji j < l m u < l ' a s a u , l t o k i a m * * Sel- , la ip būtų šiurkštus i r nena 

turalus: " K a s myli tėvą ir 
dabart iniame daiktų surėdy
me ir tvarkoje vra daugelis 

,vdaikyt. Sutvertoj 
laisva valia, kuri negtrti* W - ' 5 t a « i a i " P" tv iny į Ta ip kaip 
sidėti, nebent turėtų dangišką 
regėjimą, yra terminų kontra-
dikcija — prieštaravimas. Ne
bus iš kelio perspėti jumis 
prieš neteisingą ir n«*dorią ir 
dažnai pasireiškiančią tarp 
•moderninių nekatalikiškų teo
logų idėją. Dievas, jie sako, 
sutveria laisvus tvarinius, ku 

motiną labiau nekaip Mane, 
las manęs n e v e r t a s " (Mato 

lerija, mašinraštis, stenogra
fija ir panašūs kit i komerci
niai dalykai bei svetimos ka-
lbos. 

Norinčiam komercinius mo
kslus studijuoti dabar nebe
reikalinga važiuoti į svetimas 
valstybes ir išvežti dideb a 
sumas pinigų. I r studijuoti 
dabar gali daug didesnis skai
čius, nes savoje šalyje yra 
daug pigiau, daugelis studen
tų nuo mokesčio už mokslą 
visai atleidžiami, o neturtin-

ir mes visko padaryt i neišga
lime. ; , * g 

Žinodami didelį Amerikos 
lietuvių duosnumą ir aukas 
įvairiems Lietuvos reikalams 
praeityje, tikime, kad Tams
ios neatsisakysite ir mums pa 
dėti, išrašydami Prekybos In
st i tutui Klaipėdoje Ameriko
je išeinančių laikraščių bei 
žurnalų ('magazinų) ir paau
kodami vieną kitą anglišką 
knygą. 

Labai gražią pradžią jau y-
ra padaręs p. J . Kripait is iš 
Ann Arbor, Mieli., kur is už
prenumeravo mums "L i t e r a ry 
Diges t " ir jier Lietuvos Kon
sulatą Naujorke yra mums p n 
siuntęs apie 70 įvairaus tu
rinio angliškų knygų. 

Naudingosios knygos, žino
ma, mums būtų iš tų dalykų, 
kurie yra ins t i tu te dėstomi, 
bet tiks ir bet kokios kitos 
knygos, ypač parašytos leng
va kalba, nes anglų kalba y-

, ra visiems studentams priva
loma ir angliškų knygų Lie-

ISIJŲ REIKALU 

Paskirta du Tėvu Marijonu kunigai misijoms Amerikoje 
— kun. J. Mačiulionis, M.LC. ir kun. A. Markūnas, M.I.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį. 

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

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C. 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, IHinais 

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

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

Tikėdami, kad šis atsišau- Vienos Katalikų/Vyru 
kimas bus Tamstų palankiai *r y^j-
sutiktas ir kad Tamstos nuo- j J V e m m e 
širdžiai padėsite mokslo i r i l ) u tūkpfctficiai Austrijos 
žinių ieškančiai Lietuvos jau- s°stmSs / f y r ų su Valstybe* 

liekame su pagar- k a n ? M l u HuSningu ir švieti 
Į nip įmnisteriu Dr. Pernter ke-
iliavo į to krašto šventove, va
dinamų Mariazell. Kelionės ti
ksiąs — melstis, kad Dievas 
pagelbėtų atremti Bažnyčios 
priešus ir bedievius. 

nuomenei, 
ba, 

E. Galvanauskas, Rektorius 

Dr. J . Pajaujis, Reik. Vedė 

J . K. Gasiūnas, Knyginink. 

CICERO ŽINIOS tuvoje net ir p i rkt i sunku 
gieins duodamos net stipendi-1 

' gauti. I 
jos pragyvenimui. Inst i tutas | ° 

ventųjų, panašiai ir begali- X, 37). Vienas Dievas tegali t u r j g a v o knygynų ir skaityk-j Mes prašytume knygas a u - , Lietuvių Namų Savininkų 
liet iškarto susipirkti vi-j ko jaučius asmenis bei orga-! Politikos klubo susirinkimas imtose ir galimuose surėdy- tokį reikalavilnų pareikalaut 

ti.uosc, kurie ištikrųjų buvo ir, Dievas gali tuo pareika-
j.iicš Dievu akis, būtų buvęs laut, kadangi J i s yra mūs Su-
vienas parėdymas kuriame vi- tvėrėjas, mūs Tėvas, vieninte
li arba veik visi būtu buvf., lis t ikras Autorius ir ūmi mūs 
šventieji. Dievas buvo laisvas nemirtingos sielos priežastis. 

l ie gali sukilti prieS jį, tuumi K U_ l v e r t i tf> ki-1 - , i s t r o š k o > k ° - | Hinsdale, 111., 10-30-35. 
apiėždamas savo visagalingu- del tadgi, J i s nesutverė tų 

ia. > 
sas reikiamas knygas bei iš-
siiašyti savąja ir daugelį sve
timomis kalbomis išeinančių 

nizueijas pr is ta tyt i jas į arti-
iniausį Lietuvos konsulatų A-
merikoje, o su konsulatais 

i mes tiesioginiai 
laikraščių bei žurnalų ( m a g a - l ^ 
zinų) labai brangiai kaštuoja 

bus šiandien, 7:30 vai., Liuo-
sybės svetainėj. Į šį susirinki
mų privalu atsi lankyti kiekvie 

susitarsime Inam taksų mokėtajui. Bus 
jų pervežimo į Lietuvą. 

ma. Pareikštoje frazėje mato- « a , h l l ) * d a i k t , i t v a l k a ' . K o < ^ 
si dieviškojo visagalingumo 
nesąvoka. Tuomet, pagaliau, 
te jie geriau pasako, kad Die
vas Hprežia savo visagalingu-
iną • kuomet sutverta du ir 
du ir iš jų negal padaryt pen
kis. Kada mes priskaitome 
Dievui visagalingumų, mes 
paprasta i norime išreikšti, kad 
J i s gali padaryt i dalykus, ku
rie savyje neprieštarauja. J i s 
tadgi , yra tiek jiat visiškai 
visagalingas taip maištingo pa 
šaulio paveiksle, ta ip pana
šiai ka ip kad tas pasaulis su 
žmonėmis visai nebūtų. 

Dievui tadgi, pasiliko pasi
r inkimas: sutvert i laisvuosius 
tvar inius i r padaryt i nuodėmę 
gal ima; padary t i nuodėmę ne
galima reiškė susilaikyti nuo 
sutvėrimo laisvųjų tvarinių. 
Dievas pasir inko pirmąjį iš 
abiejų al ternatyvų. Kur is drį
stų sakyti , kad Dievas būtų 
ger iau padaręs jei J i s būtų 
pasir inkęs pastarąjį alterna-
t>vii? 

J i s net iktai sutvėrė laisvuo
sius tvarinius, bet dar padarė 
visa ki ta , kad palengvinus 
iiems J a m tarnaut . J i s šutei-
kė jiems aukščiausiomis dova
nomis i r ypatybėmis apdova
notą prigimtį J i s -pripildė pa-

Ofiso Phone 
PKOspect 1028 

Res. and Office Tel. CANal 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

J i s atmetė anų ir sutvėrė šių 
aktualių tvarkų, kuri kupina 
vargų ir blogumų? Sunkumas 
į imtas ir, ūmai turime pripa
žinti, kad nėra pilno užganė 
dinančio tam sunkumui pra
šalinti išėjimo ir atsakymo, 
Let, tas tenebaugina ir tene-1 2 4 0 3 W . 63 rd S t , ChicagO 
at ima mūsų širdies ramybę,-
priešingai. Nes jei mes žmo
nės, ta ip sakant, galėtume per, 
skrosti Dievo gilų ir begalinį 
protų, ar J i s , visoje pagarbo
je tebūna pasakyta, galėtų 

ltuomet būt i mūsų adoracija 
J a ta t inkamas objektas! 

Tokiu būdu sutverti tvari
nio totali suma vis tebeauga, 
ir augs, kol išrinktųjų skai
čius bus užpildytas ir kol vi
sų žmonių giminės taps pašau
ktos teisman. Kūdikio tėvai 
nėra jo prade tojai. Tas kurs 
padaro žmogų būti žmogumi 

yra t iktai vieno Dievo darbas. 
Čia talpinasi gili tiesa, visos 

0257 
Res. PROspect b659 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel PROspect 1930 

SO METŲ PRITYRIMAS 
Aky B egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 8. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel CANal 0523 

1 

Tel. CANal 6122 

DR, S. 6IEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Šaradomis ir NedėL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai REPublic 7868 

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos: U ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
a r t i 47th Street 

Vai . : nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart j 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VTRginia 00S6 

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

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. JOHN J. GAPSIS 
DANTISTAS 

4218 Archer Avenue 
Telefonas: LAFayette 4845 

Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 v.-v. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakarais 
Ketvirtadieniais pagal sutartį 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. i r Nedėliomis susi tarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvcrgais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

daug svarbių dalykų svarsto
ma, kas liečia kiekvieną tak
sų mokėtojų. Visiems yra aiš
ku, kokiame padėjime mes e-
sam. Je igu nieko neveiksim, 
tai ateitis bus da r prastesnė. 
Taksai, ka ip kopėčioms lipa 
aukštyn i r juo tolyn, tuo mū
sų kolonija daugiau apdeda-
ma. Tokiame karš tame ore iš
matos jau kelinta savaite ne
vežamos. Gatves suirusios, nie
kas netaiso. I r daug, daug ki
lų dalykų. 

Todėl visi būkit 7:30 vai. 
vak., Liuosybės salėj. 

Klubo valdyba 

1 

Į V A I B Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OJ1SAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Muo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedėliotais nao 10 iki 12 

vaL go piet-4 ir uuo 7 iki 8:30 vai. 
nakatg 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rea.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

Nuo 10-12 v. i-yto; 2-3 Kr 7-8 r. vak-
Nedėliomis nuo 1Q iki 13 dieaą 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, UI 
Utarn, Ketv. ir Petn. 10̂ —9 vai. 
3147 So. Halsted St, Chicago 

Paiied., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—«:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
gagai sutaity 

Dvi Eiles Cellophane Ant 
Old Golds Pakelio Neduoda 
Drėgmei, Sausrai ir Kitiems 
CigaretŲ šviežumo Priešams 
Įsigalėti. 

Didesne Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
NUGA-TONE yra turt ingas Zinku-
l''osfoidu, brangia sudėtimi, parūpi- f 
nančia fosforą, t. y. elemente labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vams. Medikališką fosforą parado 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervu suirutėse, kurios pagimdo "nu
sidėvėjimo" jausmą. 

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo budavojimui tvirtesniu 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku
siems, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas brau-
ias gyduoles. Pradėki t imt NUGA-
TONE šiandien ir tėmykit© kaip 
stiprėait. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grąžinti pinigus. Tilt 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui. 

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOL 
— Idealų Lduosuotoią ^Iduiių 2Bc 
ir 5oc. 

"My husbond . . . 
my daughters . . . 

my friends . . . everybody 
marvels! They soy I look half my oge. 
They flatter me, of course, but Ihey 
don't reolize it's the change in my 
hoir that hos mode the change in 
me. When my hoir wa$ grey I looked 
old . . . older thon my years. How, 
thanks to Clairol my faded, grey-
streaked hoir hos been restored to 
ils own color . . . naturol - looking 
and shining with lovely luiter. 

You, too, con erose the yeors from 
yoor hoir. In one quick trealment 
Clairol shampoos, reconditions ond 
Hnts your ha ir to youthful beouty. 
Ask yoiir beoutician. Or write for 
FREE booklet, FREE advice on care 
of hoir and FREE beauty anolytit 

Not, with ęommon, o/d-
(ashioned hsir dyts but... 

Hatutatty —•»!> 
C1MRO& 

»«y«Hy Kine. CtaW, IMU 
132 W«ft 46H» it., N«w ftk, N. T. 

* 



Plačiau Apie Buvusi L. Vyčiu Seimą 
Į Į I I • | 

J. E. Vyskupas Keough, Gub. Green, Majoras 
Dunne Lietuvos Vyčių Seime Pasakė 

Nuoširdžias Kalbas 

Y.), kun. Jį Vašką, MIC, J. 
Baeinską. (Worcester) ir J. 
Romaną (So. Boston), sveiki
nimo kalbas pasakė! garbls 
prezidijumo nariai, kun. J. 
Svagždys — LI>S vardu, gai 
bes nariai — kun. Pr. Vir-

PROVIDBNCE, R. L — 
("Darb.'' spec. koresponden
to). L. Vyčių 24-tas metinis 
seimas pradėtas Šv. Kazimie-
ro lietuvių parapijos naujoje 

Seimo pradžioje savo svei
kinimus pareiškė Rhode Is-
land gubernatorius Greene ir 
Providenee majoras Dunne. Y-
pač gilią, gražią ir lietuviams 

bažnyčioje rugpiūčio 4 d. iš- palankią kalbą pasakė guber-

kuriaime dalyvavo seimo dėle- 3V. 29 Point Breesa Pa, sve- ( ( { 
gatai ir svedlai. tainėje — 29,4s8 lt. 

Rugpiūčio 6, seimo posė
džiuose buvo svarstomos re
zoliucijos, ateities Veikimo pla 
nai ir renkama centro valdy
ba. 'f*'*2 

mauskis, kun. Pr. Juras, ko- Pirmosios dten<>s posėdyje 
mpoz. A. Aleksis, M. Norkū-! | )r. J? Leimonas oficįjaJiai 

perdav§ L. Vyčiams Litfcuvos 
Pavasarininkų brangiąją do
vaną — gausingąją rankdar
bių parodą. 

kilmingomis šv. mišiomis, ku
rias laikė" kun. M. Urbonavi
čius, M.I.C., su asista. 

natorius Greene, kurs pasisa
kė buvęs Lietuvoje ir primine 

nas, V. V. S. atstovas V. Už 
davinys ir kiti. 

Pirmosios dienos vakare į-
\yko išvažiavimas laivu. 

Rugpiūčio 5 d. 9 vai. kun. 
prof. Dr. M. Ražaitis atlaike 
gedulingas šv. mišias miru-

Prieš pradedant šv. mišias,, vės žinomą sostinę Vilnių; sa-
j bažnyčią atvyko J. E. Pro- vo kalboje gubernatorius ta-

mūsų tautos gražiąją, iš seno- s i u i u ^V intencija. 
Rytmetinėje sesijoje, taip 

įvairių svarstymų, išklausyti 

V. 10 Mahanoy City Pa, pa
rapijos sal§je —- 11,23 lt. 

V. 10 Maiįviieje Pa, 3,75 lt. 
V. 10 Shenandoah Pa, mo

tinos pagerbimo iškilmėse — 
7,37 lt. 

V. 21 Kingston Pa, susirin
kime $12.49 (atskaičius salės 
išlaidas 2 dol.) — 10,49 l t 

V. 22 Luzerne, Pa, — 9,33 lt. 
V. 24 Pittston Pa, VVS pa-

vidence vyskupas Keough, ku- riningai atpasakojo lietuvių i garbes nario kun. Dr. J. Na-
ris iš klebonijos iškilmingai tautos istoriją, palygindamas vieko, kun. Pr. Juškaičio, kun. 
atlydėtas. Gatvėje garbės sa- su Rhode Island štato istori- K . Vasio ir kitų sveikinimai, j 
rgybą sudarė seimo delega- ja. Jis pareiškė didelę pagais; Centro valdybos nariai baigė 
tai, o bažnyčioje — parapijos bą lietuvių tautai, savo narių! išduoti savo raportus. 
vaikučiai. Vyskupui asista\ o. mažu skaičiumi, tačiau didelė . 

. . . . , , . \ T X ^ . . „ . Pavasarininkų maršruto a-
vietims klebonas kun. J. \ a i - savo dvasia. . _ . * v„ 
* i - i x vr v, -»r . . , „ jpyskaita ir pranešimą padare 
ekunas ir kun. J. Vaškas, JL | Seimo atidarymo kalbą pa- g ^ g u £ J ^ į j ^ 

' -išsakė Vyčių Centro pirmimn- ž i n _. J u o z a f i B Laučka Sei-
Pamokslą pasakė kun. Ed. kas inž. A. J. Mažeika, nuo-, v . -' , r i * v. 

r* J i Vr-v -i • . . , , nias maršruto fondo likučius 
Oradeckas, Mišioms pasibai- širdžiai sutiktas seimo daly

vių. Kun. J. Vaitekūnas per
davė savo parapijos ir savo 
sveikinimus. 

Amerikiečiu Lietuvių 
Aukos Vilniaus Va

davimo darbui 

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

3fc=3E = 
Už tokį mūsų užjūrio, tau- kiškose knygose ir raštuose 

tiečių jautrumą Vilniaus vada-'.prūsų lietuvininkai visada bū
vimo idėjai VVSCK-tae taria'davo išgirti kaip geriausių ir 

Seime atstovauta 20 kuo- -™&** - 1 0>0 1 "• 
pų, 3 apskričiai. Atstovų akai V ' 2 7 Kttaburgh **> &*-
Sius siekė 80. Vincento parapijos salėje -

10,04 lt. 
V. 28 Homestead Pa, Šv. 

Petro ir Povilo salėje 7,66 lt. 
V. 29 Pittsburgh Pa, Šv. 

Kazimiero parapijos salėje — 
12,66 lt. \ 

V. 31 Bridggeville Pa, pai*»r| 
pijos salėje — 12,55 lt 

— . • • » » • • • • • » 

gus sveikinimo žodį tarė J. 
E. vyskupas Keough. Vysku
pas nepaprastai šiltais žod
žiais sveikino L. Vyčius, pa
sirinkusius Providenee lietu
vių koloniją savo metiniam 
seimui. Išreiškė vyskupas sa
vo didelį pasitenkinimų, kau 

Seimo garbes prezidijuman 
išiinkta: Kunigų Vienybes pi-
imin. kun. K. Urbonavičius, 
Pavasarininkų vyr. vadas Di. 

nutarė paskirti Pavasarininkų 
namams, tačiau Dr. J. Leuiio 
nas, padėkojęs už paskyrimą, 
Pavasarininkų vardu maršru
to fondo likusius pinigus pa
aukojo L. Vyčių organizacijai. 

Tos pat dienos vakare pra
dėta svarstvti rezoliucijos. 

, , . , , . . , , _ IJ. Lemionas, organizacijos ku- m .. . . . ... 
vyčiai paklausė kun. \ aiteku- \ . __ ' ,_ ,_ Tarp priimtųjų pažymėtinas 

, . ,. 0 . , . reias M. A. Morkūnas, garbes .f. . -.. . , ... 
no kvietimo ir savo 24-ta. sei- J sveikinimas Lietuvos katalikų 
ma' < * i $ N w * j ^ ^ lb | l1<UI J mHim sąlygose ,. + . _ .. v. . kun. dr. M. Ražaitis, svečias,, . x: . . . . ,., \ - , . uenee*lietuvių parapija šioje .v . 'kovojančiai del katalikybes tei iš Lietuvos. diecezijoje, sakė vyskupas, : 

ra vienintelė, tačiau tai yra Darbo prezidiumų išrinkus: 
jėga. Baigdamas savo nuošir-1 pirm. Pr. Kazvadauską (So. 
dų sveikinimų, Jo Ekscelenci-. 
ja vyskupas Keough išreiškė 
savo didelį įvertinimų kun. J. 
Vaitekūno adresu. Vyskupas 
pasakė, kad klebono kun. J. 
Vaitekūno energija, veiklu
mas, sumanumas ir kunigiški 
privalumai daro garbę lietu
viams. 

Boston), vice - pirmininkais 
— adv. dr. K. Savickų ir adv. 
Lapinskų; sekretoriais — j . 
Pilipauskų (Marianapolio Ko
legijos mok.) ir Br. liiinkiu-
tė (Cicero, 111.), rezoliucijų 
ii sveikinimų kotnisijon — 
kun. M. Urbonavičių, ^11C, 
P. Ivanauską. (Brooklyn, N. 

?ių. 

Vakare Biltmore viešbuty 
įvyko iškilmingas bankietas, 

VVS delegatas Amerikoje 
V. Uždavinys landydamas Ju
ngtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių kolonijas, patiria ne 
tik nuoširdaus pritarimo, bet 
ir, dosnių Ainerikos lietuvių, 
medžiagines paramos. 

Iš J. A. V. lietuvių koloni
jų per generalinį konsulų P. 
Daužvardį ir VVS delegatų 
V. Uždavinį gauta surinktų 
aukų: 

IV. 19 New Yorke, Aušros 
Vartų parapijos salėje 100,19 
lt. 

IV. 19 Linden, N. Y. 53,25 
lt. 

IV. 26 Philadelphijos Pa. 
Muzikalinėje svetainėje 79,70 
lt. 

IV. 26 Philadelphijos Pa, 

nuoširdų vilnietiškų ačiū. A-
kivaizdoj paskutiniu metu pa 
sunkėjusios pavergto krašto 
lietuvių dalios, kiekviena nuo
širdi parama lengvina paver
gtiems mūsų broliams jų kry
žiaus kelius ir stiprina juos 
išsivadavimo kovai. 

Dr. A. Juška, 
VVSCK Pirmininkas 

Inž. Z. Baoelis. 
Iždininkas 

(Bridgevillėje pažymėtini 
stambiausi aukotojai: Myko
las Kupšys, paaukojęs 5 dol. 
ir Kazimiera Rupšienė — 2 
dol.). , 

VI. 3 Pittsburgh Pa, Coun-
try Clube po paskaitos — 
20,11 lt. 

VI. 15 Per Simonų Kavolį 
So. Boston, Mass. VVS sky
rius — 24,85 lt. 

VI. 15 Per V. Vyšniauskų 
Ansonia VVS skyrius 5,00 11. 

VI. 15 Pittsgurgh VVS sky 
rius — 40,00 lt. 

VI. 15 Per Jul. Janušonyte 
New Britain, VVS skyrius — 
26,00 lt. 

Aukos skiriamos VVSCK-

PER 600 METŲ LIETUVIAI 
AUGINO GERIAUSIUS 

ARKLIUS 

Vėliavoj ,(Pr. Liet.) pasibai
gė šešiašimtasis metinis arklių 
turgus. Vėliavos arklių tur-
gai visada būdavo didžiausi 
visoje Europoje. Iš šitų turgui 
Prūsų Lietuvų Kuropa pažino,) 
kaip geriausių arklių — tra-i 

puikiausių arklių augintojai. 
Ir prieš karų, kai į turgus su-
veždavo apie. 12 tūkstančių 
arklių, ir dabar, kai suvežą 
mažiau, tik 8.000, lietuviai vis 
geriausiai pasirodo. Šiemeti
niame turguje šiaurinė ryt-
prūsių dalis, kur daugiausia 
gyvena lietuviai, irgi pristatė 
į turgų geriausius arklius. 

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TĖS "DRAUGE" 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

Šv. Jurgio parapijos salėje — tui ir VGFondo Komitetui pu-
120,96 lt. siau, Vilniaus reikalams. 

STANISLOVAS 
KAVALIAUSKAS 

mirė Rugp. 9 d.. 1936 m., 11:20 
vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus. 

Kilo iš Kauno Kėd., Rasei
nių Apskr., Skaudvilės pa ra p. 
Veliokitj kuinui. Amerikoje iš
gyveno 29 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motirĮ Pranciška po tėvais Gu
davičiūtė, du sūnų: Stanislovą. 
13 metų ir Antaną 17 metų ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 210G VVest 
24Lh st. 

Laidotuvės įvyks trečiadienj, 
Rugp. 12, 1936, iŠ namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtus j šv. Kazimie
ru kapines. 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
g-lmines . d r a u g u s - g e s i r p a ž y s -
Uunus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Sūiiai Ir Gi
minės. 

Laidotuvių Direkt. Laehawic* 
ir Sūnai. Telef. (Janai 2515. 

A. A A 
JONAS EICHUS 

Mirė rugpiūčio 8 d., 1'JoG 
m., 6 vai. ryte, sulaukęs pu-
sčs amžiaus. 

Kilo IS Tauragės apskričio, 
Gaurės parap., Balandžio kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nuliūdimo 

seserį Oną ir š vogė r j Antaną 
Bajorinus, sesers dukterj So-
phie, sesers sūnų Stanley, 2 
pusbrolius: Vincentą ir Joseph 
Kiehus, pusseserę ^Jagdeleaią 
Baitikauskie.nę ir daug giminių 
Grand Rapid, Mieh. 

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1648 VV. 46th St. 
Namų telefonas HEMlock 0372. 

Laidotuves jvyks trečiadieni, 
rugpiūčio 12 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Gimimo 8vč\ I»anelės Marijos 
parap. bažnyčią, kuHoj įvyks 
gedulingos pamaldos u* velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges i r pažy-
•itamu.s-iis d a l y v a u t i Aiose la.i-
l o t u v ė s e . 

Nuliūdę: Si*»uo, švogtHifs Se
sers Duktė, Sesers Sūuus, 1*ILS-
• rolmi ir Pusseserė. 

la idotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUlevard 5203. 

.. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA U NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

GAKT, HTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavinuui — liotdria patarnauja 
PLcue §C8« e a o W. IStli Atre. 

NAUJA LAIDA 

"VALGIŲ 
GAMINIMAS 

IR 
NAMŲ 

PRIŽIŪRĖJIMAS" :\ s * 1 > 

Didele 223 puslapių knyga su naujausiais receptais įvairių 
valgių gaminimui, pyragų, pajų, ir duonų kepimui, įvairiu kon
servų ir preservų darymui, paukštienos kepimui ar virimui, dar
žovių ir vaisių užlaikymui, ir 1.1. Taipgi yra visokių naudingų 
patarimų šeimininkėms, 

šią knygę galima gauti per paštą arba raštinėj: 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
e 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORtiTWEStERN AYE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

1̂ ^̂  

I i-
I 

i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. C. LachawJcz 42-44 E. 108th Street 
ruone POLlman 1270 
arba CAKal 2515 

J. 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanicm Ave. 
Phone YABds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

" D R A U G A S " 
2334 &)• Oakiey Ave. Chicago, Iii. 

KAINA 6U PERSIUNTIMU TIKTAI $ - | . 0 6 -

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

S. M. Skintas 718 West liSth Street 
Phone MONroe 3377 

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Suims 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YABds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.j 
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VIETINES 2INI0S 
Vien maistas, be Šviesu. k a d pagaminus išvažiavimui 

kuro ir panašiu išlaidy 
vienuolėms per 3 mė

nesius atostogų at-
seina $50 dienai 

Per vasarą, kuomet iš me
nkiausių jeigu seserys nebe
turi, susivažiuoja apie 200 se
sučių pas Motinėle pailsėti. 
Kukliausiai gyvendamos ir 
prasčiausiai, nors sveikai, va
lgydamos išeina po 25c die
nai kiekvienai sesutei už tris 
kartus pavalgymą, o 200 po 
25c — $50. I r niekas nemoka 
taip pigiai pragyvent, kaip 
vienuoles, gi išlaidos $350.00 
savaitei vien už. maistą. 

Tad, kiekvienam žmogui, tu 
ringiam širdį, protą ir sąžinę 
neramu būtų, jei neprisidehj 
prie paramos vienuolyno, o le
ngva tai padaryti, užmokant 
15c ir atsilankant į ARD re
ngiamą pikniką rugp. 16 d., 

skanių užkandžių. Dieve pa
dėk joms. į įjjjJĮi 

Išvažiavimo centro komisi
ja : K. Garuckaitė, F . Burba 
(abi iš 2 sk.) ir E. Prosevi- Tėvų Marijonų statomosios 
eiūtė (akademijos alumnė) vi- Seminarijos koplyčios reikalu 

E K S T R A ! 
AJii.radionic, rugp. Ix d , iDod 

UNCLE W!GGILY'S TRICKS 

Tevų Marijonų Stato
mosios koplyčios rei

kalu susirinkimas 
atidėtas 

fc Cofmeqii\ck!* 

šiems trims šįmet būsimiems 
ir buvusiems piknikams vado
vavo i r tai labai sėkmingai. 
Visos gabios, inteligentiškos 
ir čia gimusios ir augusios. 
Kur jos eina, ten prieina. Va
lio veikliajai " t ra ice i" . 

S. Giržutaitienei, ARD 2 sk. 
vice pirm., padaryta apendiko 
operacija &v. Kryžiaus ligo
ninėj. Rėmėjos prašomos ją 
atlankyti. Dieve duok mūsų | 
veikėjai greit pasveikti. 

numatytas susirinkimas buvo 
nutarta laikyti antradienio va- j 
kare, bet dėl nekuriu priežas
čių tapo atidėtas į ketvirtadie
nio vakarą. Taigi, visas iš- j 
rinktasis laikinasis komitetas 
malonėkite susirinkti ketvirta-
dienio vakare, rugpiūčio 13 d.! 

Aušros Vartų parap. salėn 7:30 
vai. 

M E T : 1 

lOILYPOPSj f mwm . ia 
So tkafc'5 vAty yotz. 

v/anted me to oome ? Well™ 

Jei Ne Basebolas, Būtų 
Netekęs Radio 

Jerry Matak, 807 E. 41 st. 
Pralotas Krušas kvietė AR Paėjusį sekmadienį radio pa-

D 2 skyrių parapijos piknikui » S a l b a s e k * C u b s i r P i m t e &"-
nurengti užkandžius ir užim- ! c h m ^ ^ n g l e y aikštėj. Beklau 

\farquette Parke. N. 

Gražiai Veikia 

BRIIJGEPORT. — ARD 2 
sk. pa vyzd ingai darbuojasi 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lynui, taipgi nuolat remia sa
vo parapija. 

Metinis išvažiavimas į Mar-
quette Park vienuolyno para
mai įvyks rugpiūčio 16 d. 2 
ARD skyrius rengiasi prie 
šio išvažiavimo. 

U. Petraitienė ir 0 . Kaz
lauskaitė vėl įėjo į komisiją^ 

t i restoraną bei jį " pripildy
t i " . J komisiją, įėjo rėmėjos; 
Mačeikienė ir Malinauskienė. 
Kiti skyriaus nariai joms pa
dės. Parap. jau antras pikni
kas ir įvyksta Vytauto darže, 
rugp. 30 d. 

Prieš du mėnesius ARD sky 
lius parapiją parėmė su $35 
"cash" , kuriuos uždirbo su 
"style show". Dabar vėl skyr. 
rems ir patį sunkiausį darbų 
- - virtuve " v a l d y s " parapi
jos piknike. Tai pavyzdys ki
toms organizacijoms mūsų pa
rapijoj. X. 

sant jo kaimynas tuoj už ki 
tų durų tam pačiam name Ma-! 
tekų pakvietė pietums. Bepie-j 
taujant Matekas pajuto, kad j 
jo radio neveikė. įėjęs į ka
mbarį žiūri — radio pavog
tas. Pranešta policijai, kuri ir 
sugavo to paties namo įnamį 
P. MeLauglin ir jo draugų J . 
Muir nešant radio. Radio grą
žintas savininkui, kuris baigė 
sekti Cnbs - Pirate lošimą, o 
vaarvs suimti. 

JARSINKirCS "DRAUGE* 

Atostogaudamas 
Nuskendo 

Šias programas leidžia savo 
pastangom ir lėšdm Peoples 
rakandų korporacijos krautu
vės, 2536 W. 63 st. ir 4183 
Archer a ve. Rap. XXX 

CLASSIFIED 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgiėius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

stiklų ir t. t. 

John Wisnie\vski, 23 m., 
2223 WL 18 pi., su žmona ir 
dviem vaikais išvykęs atos
togoms j Tvvin lake, netoli 
Kenosha, Wis., praėjusį sek
madienį besimaudydamas nu
skendo. 

Sekmadienio audros padariniai. Praėjusio sekmadienio vakarų užėjus audra ant 
Chieagos vietomis padarė didelių nuostolių: nuvertė telefonų bei elektros stulpus, 
išvertė medžius ir t. p. Atvaizde parodoma, kaip išverstas medis prie 3455 N. Paulina 
st. virsdamas sutriuškino stovint] automobilių. 

Pranešimai LIETUVIAI ADVOKATAI R A D I O 

r 

Jr 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKE WICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

tf 
-f 

AUTHORIZED 

• 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 
SALES AND SERVICE 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 W. CERMAK ROAD 

l 
Tel. CANal 2469 

CHICAGO 
-

—— tf. 

AUGUST RADIO SALE 
Philco Baby Grand radio 

#14.95 
12 tūbų Crosley ,už 

Č24.50 
8 tūbų Phileo, visu ban^rn 

£49. OO 
10 tūbc Philco, vertas $150. 

«Ž S69.00 
RCA Victor 8 tūbų už 

£49.00 
Senas radio išmainomas. 

Tokios kainos neilgai tebus 
Skaitlius vra mažas. 

3417 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4705 

Bndriko radio programai kasdieną 
7 v. vakare WAAF. 

Nepaprastas IŠv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos su 
s i r i nk imas įvyks a n t r a d i e n i o 
vakare, rugpiūčio 11 d., 7:30 
vai. Visų ARD skyrių atsto
vių ir pikniko komisijų pra
šome atvykti susirinkinian su 
raportais, kas .veikiama mūsų 
metiniam išvažiavimui į Mar-
auette Pk., kurs įvyks rug
piūčio 16 d. A. Nausėdienė, 

ARD centro pirm. 

WEST SIDE. — Moterų 
Sąjungos 55 kuopa laikys 'mė
nesinį susirinkimų šį vakarą, 
7:30 vai. vakare, Aušros Var
tų parapijos salėj. Visos sų-
jungietės malonėkite susirink
ti, manome turėti kų nors ne
būto. Atėjusios patirsite. 

Mūsų Sąjungos vajus dar 
eina. Taigi prašau atsivesti 
naujų narių. 

R. Mazeliauskienš, pirm. 

Telephone: "ROTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 S o n t h Ash land Avenne 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W . Cermak Road 

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

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubUc 9600 

I 

REIKALINGA DARBININKAI 

TURIME VIETOS jauniems, lietu
viškai- angliškai kalbantiems vyrams 
automobiliu pardavinėjimui, bere i 
kia pri tyrimo. Kreipkitės \ MR. 
PIERCE, James Levy Chevrolet Co.. 
4400 Archer Ave., VIRginia 1141 

P A I E Š K O J I M A S 

Jonas Riekus paieško savo dė
džių ir tetų kurie yra gyvenę Ohi-
eaąroje a r jos apylinkėse. Motinos 
vardas po tėvais Ona Kiburai te . 
Bile kokia informaeija apie juos 
praneškite John Riekus, 4400 So. 
Wood St., Chicago, 111. Telefonas 
YARds 3426. 

RENDON FLATAI 

REKDON 5 kambarių flatas Mar-
quette Parke, karš tu vandeniu an-
šildimas. Kreipkitės 6933 So. Wash-
tenaw Ave. Taipgi 6 kambarių fla
tas West Side, pečiumi apšildomos. 
Kreipkitės į M I K E K R A U J A M S , 
1943 W. Cermak Road. 

RE\TDON 5 kambarių flatas — nau
jai j rengtas. Pieriai. Labai pigiai 
tam, kuris prižiūrės pečių. Kreip
ki tės : JONAS DEGUTIS, 6717 So. 
Artesian A V A • 

I RENDON KAMBARIAI ant Dor-
cherter Ave., prie 7.r>Ui Street p i t -

ivėkariu linijos. Svie«uR. 4 kamba-
1 r i f ti _ $15.00; 8 kambariai — $28 00. 
KreiokHės i " D R A U G A S " . 2334 

DAINUOS 'RADIO 
GRANADIERIAI" 

Šiandie, antradienį, 7 vai. 
vakaro, užsistate savo radio 
ant stoties WGES, 1360 kil. 
turėsite tikro malonumo pasi
klausyti rinktinių dainininkų. 
Dalyvaus visų pamėgti "Ra
dio Granadieriiai". Be to, gra
ži muzika, įdomios kalbos ir 
visokie svarbūs pranešimai 
bus taip pat kiekvienam nau
dinga. 

So. Oakley Ave., CANal 

RENDON KAMBARYS \ 
vai ei u ar be valcrio. 1 
pu liūdi iimus. Taipgi reti 
<l/.iu«. Kreipkitės: 4917 
mensky Ave. (Komenskv 
vienas 
w for<l 

blokas i vakarus 
Ave.) 
--v 

7790. 

aikiom, su 
'u ii 
tlon 

So. 
Ave 
nuo 

ture" t i 
p-n ra -

Ko-
. vra 
C ra-

RETKALTVftA DARBTNTNKJfc 

REIKALINGA mererina namu dar
bui. Kremkitėa i W I L L I A M BAS-
NER. LAWndale 0819. 

BIZNIO PROGA 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

BRIDGEPORT. — Dr-stes 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 12 d., 
8 vai. vak., Chieagos Lietuvių 
auditorijoj. Malonėkite nariai 
laiku susirinkti, nes yra daug 
ką, svarstyti. Valdyba 

Atsakanti Vartoti Karai 
VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS 

Puikiausios vertybės šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. Nė. vienas teisingas pa
siūlymas neatskomas. Esme nusistatę paleisti kiekviena vartota ka
rą mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 

KLAIDOS ATITAISYMAS 

Einant Š. K. A. Rėme jų Dr-
jos 17-to seimo protokolui per 
spaudą, pasitaikė klaida. Pp. 
£ambarai aukojo $25.00, o ne 
du ir pusę. Apašt. Maldos ir 
Tretininkų draugijos aukojo 
po $5.00, o ne po $3.00. 

545. 
«95. 
5»5. 
450. 
175. 

10*5. 
1295. 

745. 
845. 
2»5. 
1*5. 

i » 5 . 
v^ORD '35. 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas . SPECIAIi. 

TiUTCK '34. 5 Sedan 47, tobulam stovy 
RTTTHK '34, Club Sedan 61, trunk, puikus 
RTTTCK '34, 5 Sedan, tobulai bėgas 
BUICK .'32, 5 Sedan, puikus karas 
BUICK '30, 5 Victoria Coupe, geroj tvarkoj, 
CADILLAC *34, 5 Sedan. kaip naujas 
CADTLLAC '34. 2-4 Coupe, tobulas karas 
CADILLAC *32, 5 Town Sedan, labai geras karas 
CADILLAC '31, 5 Sedan. jokių trūkumų 
CADILLAC '30, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj, . . . 
CADILLAC '30, 5 Sedan, gerai bėgantis, 
CHEVROLET '29, 5 Sedan, žema kaina 

Parduodama krifiučio biznis. Vis
kas už $125. Pardavimo priežast is : 
liea. Kreipkitės 6645 So. Mozart. 

P A R D A V I M U I BUČERNĖ 
— — ^ — — . ~ — . ^ — . ^ — . • 

Pardavimui moderniška bueerne 
su namu arba be namo. Naujas na
mas ir fikšeeriai. Arba mainysiu 
ant T>rivatiško namo. Našlei sunku 
užlaikyti. Kreipkitės 4456 So. Oali-
fornia Ave. arba telefonuokite LA F 
avet te 2952. 

PARDAVIMUI NAMAS 

DTDŽTAUSTAS BARGENAS. Esu 
priverstas parduoti namą. 4 po 4 
kambarius. Geriausiame stovv. Ver
tas $3.500 tik už $1.800. Greitai a l-
sišnukite po antrašu 3604 So. Eme-
rald. Avo. 

FlORD '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy 
HUPMOBILE *30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas, 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina, . . . 
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas žema kaina, 
LINCOLN '33, 7 Sedan, puikiam stovy 
LINCOLN '31, 7 Sedan, puikus karas, bargenas 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy 
NASH *32, 5 Sedan, čionai gera vertybė 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
P I E R C E ARROW '29, Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj 
PONTIAC '32, 5 Sedan, geriausia vertybė 
PONTTAC '33. 5 Sedan, atsakantis karas prieinama kaina 
PLYMOUTH, '32, 5 Sedan, duos gerą patarnavimą 
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas karas 
CHRYSLER '31, 5 Sedan, geras pirkinys 

395. 
195. 
S45. 
245. 

1195. 
595. 
225. 
295 

895. 
150. 
295. 
395. 
315. 

1295. 
325. 

PARDAVIMUI ŪKIS 

Mainykite savo senąjj karą aukščiausia kaina an t vieno i§ šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 

PARDUODAMA 80 nkerių ūkis ru
giai. Gera žeme, viskas auga. Vi
sas informaeiifls sužinosite PAS 

J . BARAUSKAS, savininkas 
1301 So. 50th Court 
Cicero, Illinois 

PARDAVIMUI 40 akerių žemes. 14 
n Veriu dirbama. Gera, Ivcri žeme. 
Užtektinai malku kurui . Ant main 
hierhwav. 3 keliai eina pro tiki. 
Dvi mvles nuo miesto Bušai pa
ima vaikueius \ mokyklą iš namu. 
Visas ūkis aptvertas meczta dra t i 
nę tvora i r tvoros perskyrimui. Ka
rnas: 20 ' x 2 8 \ 4 kambariai i r ka
mara apafioi, 4 kambariai i r kori
dorius viršui. Ištisas brismentas. 
Daržine: ]4 'x32 ' . Dvie.pi karų ga« 
radžius. Tšerrežtas šulinys tuoi pr ie 
dnrn. Ka ina $1.250. Kreipki tės 
STEVE SIMON, Ingalls, Michigan. 

file:///farquette

