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VATIKANAS NEIŠLEIDO JOKIŲ 
REMIU MISIJOMS

UG KARO IŠTIKTOS KINIJOS

Pažymima, kad apie tai paduo
tos žinios yra prasimanymai
AVASHINGTON, spal. 17. - atsakingi asmenys tai prasi- 

Apaštališkas delegatas Am. J. manė klaidinti A'.nerikos vi- 
Valstybėms, JE. arkivysku- suomenę. Vatikano nusistaty
pas A. G. Cicognani, išleido 
tokį pareiškimą:

“Vatikano valstybės pasek

mes yra griežta neutralybė.
K*

ROMA, spal. 17. — Vatika- 
rotoriaus arkivyskupo Pizza- uo laikraštis Osservatore Ko
rdą esu įpareigotas kreiptis mano užgina paskleistas už-
į Association Press, kad vi
siškai užgintų spalio 14 d. jo< 
paskelbtą žinią dėl Vatika-

sicny žinias, kad būk Šven
tasis Sostas įpareigojęs savo 
misijas Tolimuose Rytuose

no atsinešrmo į dabartinį ja- bendrai su japonais kovot’
ponų kinų konfliktą.

“Taip pat esu įpareigotas
pažymėti, kad Šventasis Sos
tas neišleido jokių nurodymų 
ir įpareigojimų vyskupams, 
arba misijoms Kinijoje. Ne

piieš komunizmą.
Tas yra Katalikų Bažny

čios priešininkų žygis paken 
liti katalikų misijoms Kini
joje. Jie savo tikslo neat
sieks.

Italija sutinka iš Ispanijos ištraukti 
saviškiu savanoriu dalį

LONDONAS, spal. 17. —, vaidmens Ispanijoje. Italijos 
Tarptautinio 27 valstybių, jąę-Į atstovas, atrėžė, kad Maskva 
‘sikilimo komiteto pakonrite- ten vaidina svarbiausią vaidr
tas vakar čia turėjo posėdį 
svarstyti savanorių ištrauki
mo iš Ispanijos klausimą. Pa- 
komitete dalyvauja 9 valsty
bių atstovai.

Italijos atstovas pranešė, 
kad jo vyriausybė daro nusi-

Kinai mechanikai prikabina bombSeftio lėktuvo apačioje orines bombas, skiriamas įsiverpusiems į Kiniją ja
ponams. Tai pavojingas darbas, reikalingas nepaprasto atsargumo. Nuotrauka padaryta Taiho ežerų distrikte, 
kur kinai turi karo airportns. Acme

VYRIAUSIAS TEISMAS f POPIEŽIUS TURI LENGVI, AMERIKA PAKVIESTA, 
SIUNČIA DELEGACIJĄ

Pirmiausia bus bandoma

NUSPRENDĖ MOKESČIU 
MOKĖTOJU NAUDAI

GRIPĄ BET DIRBA

Cooko apskrities tortų įkai
notojas J. 9. Clark kovojo sn 

menį. Maskvos raudonieji, neskirtV mokesčių patikrinimo 
kas kitas, Ispanijoje sukėlė boardu, vadinamu “board of
kruvinuosius žygius, dabar gi 
kitus kaltina.

Pakomiteto nariai nuspren
dė susisiekti su savo vyriau
sybėmis dėl naujų nurodymų.

leidimų ir sutinka iš Ispani- Kitas posėdis įvyks ateinantį 
jos ištraukti savanorių dalį. antradienį.
Sakė, kad tiek turi būti sa- Prancūzija reikalauja visų
vanoriŲ ištraukta ir iš Ispa
nijos radikalų pusės.

Sovietų atstovas Ivanas

savanorių ištraukimo iš Is
panijos ir kad paskiau sava
noriai nebūtų ten siunčiami.

' Maiskis pirmutinis prapliupo! Ji pareiškia, kad šis jos nu-
prieš Italiją dėl jos turimo sistatymas esąs griežtas.

33 Martai zim augliu kasykltje, 
fllabamos valstybėje

BIRMINGHAM, Ala., spal. 
,17, — Šiurpus dujų sprogi

mas įvyko Mulga anglių ka
sykloje, už dvylikos mylių 
nuo čia vakarų link. 33 ang
liakasiai žuvo. Neužilgo vi
sų žuvusiųjų lavonai išimti. 

Sprogimo laiku kasykloje
dirbo apie 500 darbininkų. 
Kitų visų nelaftnė neištiko, 
nes sprogimas įvyko tik vie
noj kasyklos daly.

PARYŽIUJE LIETUVOS 
KREPŠININKAI NEDA

LYVAUJA

appeals”. Įkainotojas tvirtino, 
kad šis boardas neturi teisės 
perkratinėti ir mažinti kasme
tinio turtų įkainojimo. Jis sa
kė, kad boardas turi teisę tai 
daryti tik eu kas betveri me
tai daromu įkainojimu.

Dabar Illinoiso vyriausias 
teismas nusprendė, kad minė- 
tas boardas gali kas metai 
skirtus mokesčius patikrinti ir 
turtų įkainojimą mažinti ir jis 
turi teisę taip daryti.

Vadinasi, turtų įkainotojas 
pralošė.

Be to, vyriausias teismas 
nusprendė, kad legislatūra ne
turi teisės didinti originaliai 
nustatytų mokesčių ratų už ne 
kilnojamus turtus. Legislatūra 
tai padarė 1935 metais gu 1934

CASTELGANDOLFO, epai. 
16. — Šventasis Tėvas Pijus 
XI tufl len^ą gripą (kaip pa 
prastai sakoma “Šaltį”), dėl
to ir grįžimas į Vatikaną to
liau atidedamas.

Jaunesniam žmogui “šal
tis” gali būti menkas daiktas. 
Bet 80 metų amžiaus Popie
žiui yra kas kita. Mažiausias 
“šaltis” kartais gali sukelti 
nelauktas kam pi ik aci jas.

Čia pažymima, kad Švento
jo Tėvo organizmas yra tikrai 
plieninis. Jig šių metų prad
žioje nugalėjo pavojingą kom
plikuotą ligą, tai paprastas 
“šaltis” yra menkas dalykas.

Nepaisant turimo “šalčio” 
šventasis Tėvas, kaip papras
tai, dirba. Kasdien teikia an-

DĖL IŠPAŽINTIES PAS 
LAPTIES KUNIGAS TI 

SON TRAUKIAMAS

n i m

LONDONAS. — Trivan n 
me, pietinėj Indijoj, Šv ' ut 
zapo liažnyčios kunigas Pral 
traukiamas teisman dėl jo ad 
įsakymo autoritetams iŠ< •>. 
išpažinties paslaptį.

Iš dirbančio Travancore 
k reto rijate tarnautojo * 
pavogta nemažos stirnoj
tės brangenybių ir dokui ■utį 
Vagis per išpažintį palik ki 
nigui dalį pavogtų branjL nyj 
bių prašydamas jas g uit 
įsavininkui. Kunigas tai . ia 
rė.

Po to policijos inspektorii 
išklausinėjo kunigą ir reikab 
vo, kad jis daugiau ką j uš| 
kintų apie vagystę, kad pa 
kytų, ką girdėjęs klausyd 
išpažinties. ..

Kun. Paul atsakė: “> uc 
mirties išsivadavimui i įi/.ii 

ties paslapties negalima n
duoti”.

Travancore policija pa u
kė kunigą teisman.

AMER) i
japonus sutaikyti su kinais 61NA IR

WASHINGTON, spal: 17.-
Belgijos vyriausybė pakvietė 
Amerikos J. Valstybes daly
vauti devynių signatarinių 
valstybių konferencijoje Azi
jos Rytų reikale. Konferenci
ja susirinks Briusely šio spa
lio 30 d.

Amerikos vyriausybė kvie
timą priėmė ir paskyrė dele
gaciją, kurios priešakyje bus 
Norman H. Davis.

Kiti delegacijos nariai: dr. 
Stanley Hombeck, nepapras
tas politinis patarėjas valsty
bės sekretoriui Tolimųjų Ry
tų reikalais; J. P. Moffet,
valstybės departamento euro-

diencijae šimtams, o dažnai ir pm^8 divizijos viršininkas;
tūkstančiams, meldžionių, at
vykstančių ir įvairių pasaulio 
dalių. •

Audiencijos dažniausia įvy
ksta popiečiais. Prieš pusiau-

Robert T. Peel, europinės 
divizijos “attache,” ir Char
les E. Btohlen, taip pat iš eu-

m. mokės timis Cooko apskrity- dien j, Popiežius užimtas Baž-

ropinės divizijos.
Hombeck ir Moffet bus

patarėjai Davisui konferenci
jos eigoje.

Numatyta, už poros dienų 
delegacija išvyks į Europą 
garlaiviu George Washing- 
ton.

Originalę sutartį Kinijos

KATALIKAI
6ENE- 

ANCO
NEW YORK, spal.

Amerikos 175 žymieji Paliki 
kunigai ir pasauliniu pasi 
rašo pareisimą, kuriu' • n» rj 
gingai gina ir remia Is ; u >
generolo Franco žygius, 

saugai 1922 m. Washingtone alencijos Madrido radik 
pasirašė: Am. J. Valstybės, ~~

>n<
all

Belgija, Britų imperija, Pra- 
ncūzija, Italija, Olandija, Po
rtugalija, Kinija ir Japoni
ja. Be to, kelios valstybės o- 
ficialiai pasisakė už sutartį. 
Nežinia kurios valstybės da-
lyvaus šioje konferencijoje.
, Valstybės departamente pa

žymima, kad konferencija 
pirmiausia stengsis Kiniją' 
sutaikyti su Japonija.

Sprogimas buvo taip suk
rečiantis, kad kai kurie dar
bininkai pritrenkti prie urvo 
sienų ir jų drabužiai sudegę.

Kasykla priklauso Wood- 
ward Iron kzvmpanijai ir va
dinama “karščiausia,” ka
dangi joje dažnai ir greitai 
prisisunkia sprogstamųjų du
jų. Prie darbo reikalingas 
nepaprastas atsargumas. Bet 
ir atsargiausiai dirbant pasi
taiko nelaimių.

KAUNAS. — Spalio 18— 
24 d. Paryžiuje įvyksta tarp- 
tautinės krepšinio rungtynės 
dėl vadinamos “tautų tau
tų taurės.” Į šias rungtynes 
pakviesta ir Lietuva, kaip 
Eiuropos krepšinio nugalėto
jas. Tačiau susidėjus tam tik 
roms aplinkybėms Lietuvos 
krepšininkai nedalyvauja.

je. Leido padidinti ratas Chi
cago miestui ir kitiems apskri
ties valdžios organams. Tas gi 
neteisėta.

Deja, šiuo teismo nuospren
džiu naudosis tik tie, kurie už 
tuos metus mokesčių dar nemo 
kėję, arba protestavę. Pilnai 
užsimokėjusiems neteisėtai per 
mokėtos sumos nebus grąžin
tos. Aišku, Ši neteisybė turi 
būti panaikinta.

nyčios, valdymo reikalais.

DENVER, Colo., spal. 17.- 
Amerikos Darbo federacijos 
ir CIO vadai susirinks į tai
kos derybas Wauhingtone 
spalio 25 d.

SOVIETAI PASKELBĖ MO
BILIZACIJĄ MONGOLIJOJE

TOKIO, spal. 16. — Žinio
mis iš šiaurinio Mandžiuko, 
sov. Rusijos mechanizuota 
gausinga kariuomenė per Išo
rinę Mongoliją žygiuoja Kini
jos pasienio link, kur japonų
kariuomenė veikia.

BRITAI CIVILIAI APLEI
DŽIA PALESTINĄ

JERUZALĘ spal. 17. — 
Britų autoritetų patariami 
britai civiliai, daugiausia mo
terys su vaikais, skubotai ap
leidžia Palestiną.

Suimta keliosdešimts arabų 
vadų. Daug stambiųjų vadų 
pabėgo į Siriją.

DIDELI MŪŠIAI ISPANI
JOJE

HENDAYE, spal. .17. — 
Žiniomis iš Ispanijos, eina 
nacionalistų dideli mūšiai su 
radikalais Saragoseos ir Mad
rido frontuose. Asturijps fro
nte nacionalistai pažanęino- 
ja- ,

NACIONALISTAI RADO 
DAUG BRANGENYBIŲ

režimą.
Katalikiško laikraščio “ 

rica” vedėjas kun. J. La i 'nr 
ge minėtos katalikų g Ho
vardu pareiškia, kad andąi p 
skelbtas 150 protestantų ’ i 
sininkų ir pasąulininkų p r 
sytas “atviras laiškas” 
Ispanijos revoliucijos vie’ i 
suomenę klaidina.

Katalikų gTupė 
kimu pažymi, kad 
Ispanijos) radikalų 
Ira sudarytas iš 
isindikalietų, socialistų ir

SANTANDERAS, Ispani- narchistų. Šie visi gaivalai 
ja. — Ispanų nacionalistų po-Į ra didžiausi krikščionybės

Premjeru MussoJiuiu laikraštis daro 
rimtas priekaištas Amerikai

MILANAS, spal. 17. — I-, Laikraštis pažymi; kad ru- 
talijos premjero laikraštis n i gg?jo mėnesį iš Am. J. Vals-
Popolo d’Italia, rašydamas a-1. ,. ... . ,,.. . .. tybių išvežta įvairių ginklųpie prezidento Roosevelto sa- '
kytą kalbą Cbicagoj dėl u2-f amunicijos vertės iki 20 
puolikų tautų žygių nurodo, į milijonų dolerių. Iš to apie
kad Amerikos J. Valstybių 
siunčiami ginklai į sov. Ru
siją tenka Ispanijos radika
lams.

už 10 milijonų dol. pirko Ma
skva ir tai visa pasiuntė rau 

donąjai Ispanijai.

licija Santander o apylinkėse 
vienam urve aptiko labai daug 
įvairių papuošalų ir brangeny
bių, kurias^ kaip atrodo, radi
kalai bėgdami nesuspėjo pasi
imti. Rastų papuošalų ir bran 
gerybių vertė siekia kelioliką 
milijonų pesetų. .

M0NTREALIS, Kanada, 
spal. 16. — Bažnytinėmis pa
maldomis ir civilinėmis iškil
mėmis čia minėta vieno šimto 
metų sukaktuvės, kaip į Kana
dą atvykto pirmieji krikščioniš
kų mokyklų broliai.

demokratiškos valdžios- f c 
mos priešai.

Ir, štai, > protestantai Sft 
namie ji krikščionys — “ 
ru laišku” juos teisimu

NAUJAS VYSKUP 
AMERIKAI

VATIKANAS, spal. lt 
Prelatas E. MacQuinnes 18 
Philadelphia aTkivyskupi, . i 
paskirtas Raleigh, N. C., vyw 
kupn.

ORAS
ŠANCHAJUS, spal. 17. — CHICAGO SRITIS. — Liert 

.Japonų lakūnai šioj srity at- tus, kiek šilčiau, 
likę eilę puolimų. Apie 200 Į Saulė teka 6:06, leidŽii 
civilių kinų užmušta. 5:04.
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valstybėse paft vyriausybė neša atsakomybę l 
už tą persekiojimą, kurs paliečia ir pačią 
Bažnyčią ir krikščionis, kaip atskirus asme
nis, taip ir ją turtą.

Tautą sąjunga, kurios paktas garantuo
ja tautoms sąžinės ir tikėjimo laisvę, iki šiol 
pakentė tokią padėtį, kuri verčia pasipik
tinti visus krikščionis, nes jie negali pri
leisti kėsinimosi prieš ją teises išpažinti aa- 
vp tikėjimą iv skelbti evangeliją”.

Toliau komisija kreipiasi į Tautą Są
jungos narius krikščionis, prašydama dėti 
visas pastangas, kad Tautą Sąjungos pri
klausančią valstybių teritorijose būtą kulto 
laisvė, laisvė mokyti Dievu žodžio vaikus ir 
suaugusius.

— Jūras vanduo tarpais ga
na giluB. Gylis ten, kur gar
sus Titanikas nuskendo, yra 
apie trijų mylią. Tokioj gilu
moj ir Titaniko nesugraibysi.

— Ispanijoj kas met išmu
šama apie keturiotiką šimtą 
bulių. Tik, linams, ne mais
tui, o bosigalynėjant. Galynė

A ■ - « , , M ta • 1 8Q toliais, taį numylėtas is-
Piety Amerikos Lietuvių Reikalai į paną žaistas. Tas na tapsmas,

kas buliaus saunstrankįs ftta-
“XX Amž.” korespondentei Pietą Ame

rikoje rašo. labai svarbiu taa šaltas totorių 
reikalu. Jta sako, bad ta j« tetos asam 
anuota greitu laiku Hetuviška žemės ūkio 

u *» + ~ ~ 4^- ' kolonija, tai visi tie lietuviai įsikurs tarnai-
® ••Salinu.” teisinga. pastebi, kad kernu- argaaBnojanioa. kolnijuM. Tuo-
BisUi, skelbdami ir platindami keamnnin, | ,lle, „ lle(u¥yhel f#anw pastatyti 
(tik, šinuma, ja Bepraktikuodami) nieko aau- J kryieli. TeB Kbu> jut™, bakayAoe,

Tik Vienas Komunizmą® Yra 
Galimas

jo nesugalvojo.
Mintis visus turtus subendrinti — pra- 

gyvenAno šaltinius padaryti visiems lygius 
ta kiekvienam lengvai prieinamus — kilo a- 
puštalų ir Jeruzalės krikščiėnią tarpe.

Lengva buvo pirmiesiems krikščionims 
gyvenime įvykdyti tą šventąjį komunizmą, 
kur niekas nesako: čia mano, čia tavo, bet 
tik mūsų. Laisva valia būdavo nešami tur
tai ir dedami po apaštalą kojomis, kad išpil
džius Dieviškojo Išganytojo pasakymą: “Jei 
peri būtį tobulas eik, parduok ką tnri ir sek 
mane”. j - , j

Lengva buvo tai daryti tiems geros va^ 
bos krikščionims, nes jie tikrai žanojo, jog 
išpildo didį Aukščiausiojo įsakymą: “...M^- 
lėei savo artimą, kaip patsai save...”

Deja, tokia santvarka neužsiliko įr net* 
negalėjo išsilaikyti gyvenime iki mūsą laiką 
plačioje visvomenėje. Tiesa, turime pavyzdį 
gerai suprasto ir Kristaus dvasioje vykdomo 

, komunizmo. Bet tik nenorėkime jo ieškoti 
Bjsteri įvairių luomą ir šiaip jau egoizmu pri-

• — ’ r£Xl ius viskam fa Wdm. lėei- ’ 

vienas gauna, kas jam būtinai reikalinga iš 
bendrų turtų prižiūrėtojo. Boeįos, štai va, 
atėjai, pasiėmei ir turi ko reikia: nei rūpin
kis, nei dirbk. Tai ne! Neveltui vienuolynuo
se taip lengvai ir broliškai dalinamasi būti-, 

'mūs doram gyvenimui reikmenimis bei tur-
1 \ »tais. Kiekvienas turi dirhti ir taip, kaip yra 
P; kv. Baste parašyta:

; /“Kas nedirba,- tas tegul ir nevalgo”. . 
; , . Tokį lengvą komunizmą gajėtą komu

nistai atrasti ir vykdyti, bet trūksta tam 
priemonių: vienuoliško neturto, skaistybės ir 
paklusnybės įžadų. ‘

Yra didžiausias kvailumas norėti atsi
žadėti nuosavybės, kai esi pamėgęs tik pa- 

> vaufio turtus, jo džiaugsmus ta prie viso ta 
' dar savąją valią. " |

Kaip gi tad vibnttolijee ištesi tokiame
‘*ko«junizinet’* / .

Tai paprastas dalykas. Praktikuodami
.tris evąngelįškuoaius Kristaus patarimus: vi
sišką klusnybę neturtą ir skaistybę, visi vie- 

.. moliai yra patenkinti tuo, ką jie turi. Čia 
; tępriišcina, kad kitas būtų “Komunistas”
‘ta viską, ką turi, atiduotų. Kur kitur veda
’fcks komunizmas, bet ne į vienuolišką gyve
nimą. lr mūsų laikų komuni&mas bus įma
nomas tik tada, kai bns norinčių tą komu
nizmą įvykdyti praktikoj, būtent, laisva .va
ria nulaikyti tris evangeliškttosius patarimus. 
O ar visuomenė panorės ir ar galimas iš vi- 
so tas dalykas visame pasauly, tai kitas jan 
klausimas.

gi

Pirmadienis, spalių 18į W37

A. A Sesuo M. Scholastika

se kautynėse tora ne vtaa bu* 
liai. ŽHMmė&i tain nat.

dė negalima. Ir dėlto toliau 
neita. Af sulauks kada galu- 
tuvjs savo nžmazgos, sunku 
atsakyti.

.Ji mirė. Šie žodžiai dauge- kitą estetinių dalykų. Ji buvo 
liui yra pilni gilaus skausmo,^ Aukščiausiojo apdovanota y- 
nes daug kas pažino seserį' patingais gabumais ir ji per 
Scholastiką ir įvertino jos. ketvirtą šimtmečio dalį tuos 
darbus. Jos veikimo dirva bu- talentus naudojo kultūrai ir 
v o plati ir mirdama jau pa- švietftnui.

— Kuo gyvuliui yra uode
ga, tuo ūmogui nykštis. Gy
vulys be uodegos jaučias kai 
be galvos. Ore paukštis nepa
lekia Ant žemės gyvulys ne
pabėga. Nukirpk arkliui uo
degą ir kaišius, pusę sveiku
tę atima. Negeriau ta žmo
gus jaučiasi be nykščio. Nei 
pusės sava sveikatas panau
doti negali. Nekalbant apie
u siejusius nesmagumus. Nyk-f 
tam daugiau, negu kuo kitu

bko tą dirvą gražiai prisodin
tą daugeliu įvairią švietimo ta 
meno vaisių. Bet a. a. sės 
Scholastikai pritaikins šiuos

Daug jos liūdi. Daug ją mi
ni. Daug jos apgailestauja, 
nes jes mirtis padarė didžią 
spragą žmonių širdyse ir k 11-. - . . ttpiugs AHiuaių Biruyse ir st

Bkaasnnngus mirimo žodžius [ p.8ig,.„Ja į
randasi ir nemaža suramini >sioi| my,iBias s(.sut(, jr brp

— Sako-: dainuoja bai lakš
tingala- Netiesa. Ne tib tafcš-
tingate bet ta taiki paukščiai .TaWą smegeninę. Kai
dainuota vi4m»tažtaip, tegu-jaučia, kad smegenys susivė- 

nei mokyklas. -Su išmirimu dabartinės kar-Įaugus. Paukščių balsai bar į, greitai neatsiliepia, tik. 
tos, ginusios dar Lietuvį išmirs i» lietuj *•* ankščiau, negu žmogaus,j BykSčin kakton dūrė!
vybė. Išvada aiški- Norint išlaikyti lietuvy- Į nustatyti. Ink&tiugalai, sūky- a smegenys ta dą kartą su
hė, būtiuu sąlyga organizuoti ta lietuviška (siciB, čiršktpū, ne tik žmogaus, 
žemės ūkio kolonija- Nors ir kartais totimes- (bet ta instrumento garsai nei 
nė Lietuvos emigracija pakryptą ne Pietų įš tolo nepasiekia Kitaip sa- 
Anwnk.®e. ***** Ui “ dah#r «kant, paukščiui čiulbant, jo

kia instrumentas palydėti ne-

“Pro Deo” Ir Tauty junga

? ‘ “La Croin”, kaip rašo “XX AmĮ” re
feruoja apie “Pro Deo” komisijos pastan
gas per Tautų Sąjungą paveikti) kad būtą 
garantuojama sąžinės, tikėjimo laisvė. Šiomis 
dienomis “Pro Deo” įteikė Tautą Sąjungos 
pilnaties pirmininkui prašymą šio turinio:

“Tarptautinė Pro Deo komisija, kuri 
jungia trijų didžiųjų konfesijų krikščionis 
1937 metų rugsėjo mėnesį septintą kartą su
sirinko Ženevoje posėdžio. Pasiremdama ne
abejotinais dokumentais, komisija nustatė, 
kad trijose valstybėse, kurioe yra tautų są
jungos narės, yra persekiojami krįkšČionys: 
Būsijoj, Meksike j ir Ispanijoj (Madrido vy- 
riabsybės valdomose srityse). Šįoee trijose

kruta

— Amerikoj k»*met užgenu 
apie penkios dešimtys tūks
tančią kūdikių roakiau, negu 

gali. Nekalbant apie balsą 5netai uip ir to.
tuvių likimu reik daugiau susirūpinti.

Brazilijos lietuviai dar via taukia ir ti
kisi, kad bus organizuojama lietuviška še-
niės kolonija. Tik, deja, tam laukimai g»lo'kad, — dainuoja kai paukžtis, 
dar nematyti. Ir jei greita laiku žia taip mu2ikaiio pagrindo ne-
gyvybinis klausimas neras Kaupe atbąlso, ^ur-
vis btts atidėliojaųia metai iš metą, tai Bra- _______
zilijos lietuviai išsiblaškys po plačiuosius
Naujojo Pasaulio žemynus, valdžios suorga- i Olandus priskaitoma prie 
nizuotose kolonijose ir paskui, kad jie ten ; švariausios tautos pasaulyj^, 
įsikurs* jau vienon vieton notos galima sn- f ’L® sumuilina net po trisde- 
rinkti. 7 i, ’ šimts svarą muilo kas sau

Emigracijos bei kolonizacijos klausimas P®r metus. Amerikiečiai oian- — Ir kiaulės ne visos vieno- 
yra pirmaeilis tautinės politikos reikalas. Li-į Jus* gerokai vejasi. Kiek vie-. kia* kojas turi. Geriau sa 
nkėtiua, kad Lietuvos spauda šiuo klausimu
pakeltų nemažesnį aliarmą, kaip elektrifika- 
.ctoa. ta kitais. klausimais. Geografams čia 
platį ir dėkinga darbo dirva. Viena tik bai
su, kad nesusirūpintame lietuviškos išeivi
jos .ir iš viso emigracijos reikalais per vėlai.

žmogaus. Tatgi ir pasaka, ?u bus, da už dešimties me
tą vikri America pavirs į še
šių dešimčių seną bobą. Ypač 
japonukai tos gadynės laukia. 
Jiems svarba. Gailu, kad stab
meldė Japonija mato tai, į 
ką krikščioniškoji Amerika 
neįžiūri.

mo. Kristaus valandai išmu
šus jai skirtis su šiuo pasau
liu, ji visu gyvenimu jau bu
vo prisiruošu8 sutikti savo 
Viešpatį. Vienuole; kiekvieną 
dieną yra naujas savęs auko
jimas Kristui. A a. sės. Scho
lastikai kiekvienas švisdama* 
rytas atnešė atnaujinimą dvi
gubos aukos. Be paprasto ka
sdieninio aukojimosi, jai, se
niai sveikatos netekus, ypač 
nervų neveiklingumu, reikėjo 
daug ryžtis, valią veržti, kad 
nuveikti darbo kiek ji nuvei
kė.

Maža yra lietuvių Chicagoj 
gyvenančiųjų arba Chięagą 
aplankiusiųjų, kuriems nete
ko pasigėrėt sos. Scholastikos 
paruoštomis programomis — 
taip muzikos, kaip dramos, it

> -

nas amerikietis suvartoja po Į kant, vienokius kojų nagus.
dvidešimtai svarų muilo į nie- 
tte.

Vienos turi po kelis kaip ir 
pirštu^;’ kibta/ kai arklys, lik 
f o' rieūų.

’iąi, kurių gyvenimo centras 
ji birvo,nor8 toli jau ilgai nuo 
ji> gyveno ta dirbo vien Die
vui ir švietimui. PasigenJa 
jos josios draugės - seserys, 
kurių tarpe ji ilgai švietė sa- 
vo nuolatiniu darbštumą, sa
vęs pamiršimu, didžiu pamal
dumu, kitų suraminimu ir, g-i- 
ro ūpo pavyzdžiu. Pasigenda 
jos josios prieteliai, kui lems 
jos užuojauta, patarimai. ir 
meilė vis buvo n-alanu* p 
sveikinimas ją atsitikus. Pa
sigenda jos šimtai josios mu
zikos ir dramos mokinių, ku
riems ji įdavė muzikoj ir dra
moj pradžią, įkvėpė ją meilę 
ir parodė kelią siekti ją V> 
tulinimą- Pasigendu jos įr aš 

r? Mtegarcla

TAUTOS IR ŪKININKŲ DIENA 
ŠIAULIUOSE

’ Kasmet Lietuvoje keliose
vietose ruošiamos vadinamos 
Tautos dienos, kuriose tos a-

rašytais šūkiais. Eisenos da
lyviai rodė pakilusią nuotai
ką, tvarkingumą, susillausy-

pylinkės žmonės parodo savo Į mą. Po eisenų buvo vaidįni- 
laiinėjimus bei pasiekimus e- mai ir kino paveikslai, į ku

riuos ūkininkai ir darbinin
kai ėjo nemokamai. Tą dieną

konominio, kultūrinio ir orga
nizacinio gyvenimo srityse.

Katal&ų VadiĮ Atsakymas
• *. • . •. . . . e

Spalių mėn. 4 d. New York Times įdėjo 
atvirą laišką, kurį pasirašė 150 protestantų 
dvasiškių ir pasauliečių veikėjų. Tame laiš
ke duodamas atsakymas Ispanijos vyskupų 
paskelbtam ganytojiškam raštui civilinio ka
ro klausimu. < . V ,

Protestantų laiške pasakyta daug n© tie
sos, iškraipyti faktai ir bisuriai atakuojami 
Amerikos katalikai.

Prieš keletą dienų tas pats New York 
Time* įdėjo tinkamų katalikų atsakymą į 
šmeižtų pilną protestantų atvirą laiškų Po 
tuo atsakymu pasirašė 156 žymių Amerikos 
katalikų kunigų ta pasauliečių veikėjų. Pa- 
sifašusiųjų tarpe yra ir dienraščio “Drau
go” redaktorius.

Kataliką atsakymo raštas yra gana il
gas. Ištisai jo nenaudosime savo dienraščio 
ūriltyse, tačiau jo dalimis prie progos teks* 
pasinaudoti.

Gerai, kad Amerikos katalikai užstoja 
persekiojamuosius Ispanijos ir kitų kraštų 
katalikas. Šiam judėjimui, paprastai, vado
vauja Amerikos katalikų veikimo centras — 
National Catholie Welf«re Ceunril, prie 
kurio priklauso ta Amerikos Lietuviu B. K. 
Federacija.

Kaino Žymi Viigim
-

Bonaanljos sostinėj Bsekareste labai įsi
galėjo kišenvagiai įr kitokie nįekadėjai- Vy
riausybė pradėjo planuoti griežtą kovą prieš 
tuos nusikaltėlius. Pohcijo© viršininkas pa
siūlė naują būdą pabauginti kriminalistus. 
Jisai pasiūlė kriminalistams nudažyti ausis 
įr rankas. Piktadariai sn tokiomis žymėmis 
negalėtą bet kur saro amato praktikuoti, nes 
juos būt lengva pažinti ir nuo ją apsisau
goti. Dažai būtų nenuplaunami per tris mė
nesius. Nepasitaisantiems nusikaltėliams da
žymas būtą atnaujinamas.

Lenkijoj nusikaltėlius žadama rykštdnis 
plakti, o Rumunijoj siūloma jiems primušti 
Kaino žymę.

— Bitės ta širšės vienos ki-ę 1
toms nepasiduoda. Vienų ir 
kitų yra apie dešimts tūks-

— Galų gale, kai juoda duo 
mulė, sviestas, mėsa ir Šaltas 

fančių rūifrų. “Skirtumas gal vandenėlis sudaro geriau-)
tik tame, kad bitės prisilaiko 
daugiau prie namų ir tiesiogi-

naritą kūnui, taip šalti ra- 
žantėlio poternkai sudaro svei

niai sn žmdgumi veikia; šir- kiaušį maistą dūšiai. Ne tik 
šės daužosi gp laukus ir Jmo- tiek. Ražantėlis geriau, negu

kas kita atvaizduoja vidujinį 
žmogaus būdą. Kaip atrodo 
rąžančius žmogaus rankos?, 
taip atrodo širdis jo krūtinėj. 
Nepaprastas pamaldumo vado-

gaus kuotoliauaiai vengia.

— Auto tekinys-tire ilgiau 
laiko šiltam© krašte, negtf ša
ltame. Caitfornijoj, sakysim,
ištesės totais, nėgu Prirašyk*iT- Tinkąs ne \tik motinai

prie vygės, bet ir generolui 
karo eilėje.

ilgi*
. Detkcvamjoj. veikoi Ve. Califor- 

nijąj šilta. Žiemos nebūna. Že
mė nejšata. Už tat jos keliai 
pusės pėdos storio, ir užten
ka. Tokia kelian esti miklus. 
Tekiniai pasiduoda taip^ kaip 
tekinys jartj. Ir dėlto gi no 
vien tekinyą bet ta patsai ke
tos afoilaįtyp ilgiau.

Fennsylvdfcita yra kraštas 
šaltas. Žiema įsikniso po-tris 
pėdas gylio ta giliau. Už tat 
jos keliai tūri būt giliai įkas
ti. Trys pėdos, ne naujiena. 
Tokia ketos būna begalo ąe- 
valkte- Kietokai ta pati un-. 
la. Tekiniui uei biskį nepasi
duoda. Ir dėl to gi ta vienas 
ir kitas greičiau sudyla. Te
kiniai visuomet pilnai pripū
sti — gelbsti.

— Paryžiaus katedrą taip, 
kaįp dabar atrado, ėmė net 
šimtą ir penkiandešintta melų 
pastatyti. Nors, tįesą pasa
kius, ta da nebaigta. Pagal 
pradinį sumanymą, vietoje da- 
Itartinių dvjieją mažų hokšlu- 
kų, turėjo būti du aukščiausi 
bokštai pasaulyje. Lėšoms ,i» 
.staėmue ta valstybės tvarkai 
iširus, tokia užbaiga pasiro-

BUS APDRAUSTI IR HE* 
TUVOS LAUKŲ DAR-

' BININKAl

Šiemet bene iškilmingiausiai Į dar buvo suruoštas kraštoty- 
tautoe dieną suruošė siauto- * ron draugijas ta jaunąją ūki- 
čiai. Čia labai gražiai pastao- Kinką paradas.
dė ta ūkininkai, 

džauliu karo metu buvo vi
sai sugriauti, sudeginti, o jų

Žigulių kraštotyros draugi
ja kartu minėjo ta savo de
šimtmečio gyvavimo sukaktu-

apylinkės gyventojai apiplė- ves. Kraštotyros draugija su
sti, nnterioti. Nepriklausomos ruošė įdomią Lietuvos senojo
Lietuvon sąlygose Šiaulių mie
stas gražiai atsistatė, išsipuo- 
šė. Šiaulių miestas ta tas kra
štas yra taip gražiai atsisto
jęs, susitvarkęs, suiaorganiza- 
vęį, kad gali būti Lietuvos 
kultūrinių, kūrybinių ta orga
nizacinių sugebėjimų pavyzd
žiu. Šipuliai dabar yra ūkinio 
ir kultūrinio gyvenimo stam- 

centraa.
Šventės iškilmės© dalyvavę 

ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis, žemės ūkio ministe
ris Putvinskis ir eilė kitų au
kštą svečių iš Kauno. Tiktai 
organizuotų šventės dalyvių

r*

KAUNjAS (Tsb). - Prame 
nės (fabriką) darbininką rei-' 
balais ne. mažai rūpinamasi ir ^ūvo aP’e 18,000 žmonių. Ori 
daug jau yra padaryta jų bu- Jonizuotai dalyvavo daugybė
viui pagerinti. Iki šiol mažai 
kas pastatyta laukų darbinin
kų rekalais. Tiesa, yra išleis
tas įstatymas, kuria numato 
kada ąr kaip lauko darbinin
kas gali būti atleistas iš dar
bo, kaip turi būti su atsiskai
tyta Bet gyvenime šitas įsta- 
tyųias maža turi reikšmės; juo 
kartkartėmis pasinaudoja tik
tai dvarų darbininkai. Lietu
vos ūkininkai nėra pratę, kad 
jų ta jų pasamdytų darbininką 
santykine įstatymai regluiotą. 
mu ir skatina toliau sėkmin
gai dirbti, ugdyti mūsų tauti
nį mėsą.

Štatietįkos duomenimis, ma
tome, kad studijuojsučią skai
čius mažėja, tačiau diplomą 
išdavimo skaičius didėja. Dau 
gausiai išduota 1936 m.

ūkininką ir darbininką. Šiau-

vnena parodą, kur buvo tapy
bos veikalai, graviūros, kera
mikos dirbiniai, gabdenai, se
novinės knygos. Tenka pažy
mėti, kad Lietuvoje yra dar 
daug meno kūrinių, surinktų 
visoje Europoje. Tie meno kū 
riniai — paveiksiant atūlos, 
kilimai ta kita — buvo surin
kti iš visos Europos Lietuvos 
dvaruose ir kai kuriose baž
nyčiose. Lietuvos dvarininkai, 
ypač senesniais laikais, buvo 
turtingi ir turėjo iš lenkų pa
siėmę dang puikybės, “pana- 
berijos”, todėl jie stengdavo
si vienas prieš kitą šauniau 
pasirodyti, tam jie puošday 
savo valsčius ir stengdbv 
juose turėti brangesnių,'rete-

lau

liai dar nesą matę tokiu gau- ^nių meno kūrinių. Su dvari- 
singo žmonių susibūrimo, kaip j ninkais gerai sugyveno dva- 
kad buvo Tūutos Diena. •aiikija, kuri išnaudojo visas

TX, .. . , j • Progas praturtinti ir išpuošti
Uk.Ua*. tano prasto, „u- M Tode) (aig

mstern, ^nanmko J. bav0
kalba. Pašilui įvyko tautiškic 
ji šokiai ir labai įdomi ūki
ninkų eisena. Ėjo sėjikai su 
sietais, piovėjai su dalgiais 
kūlėjai su spragilais, grėbė
jos sa grėbliais. Jaunieji ūki
ninkai nešė geriausius savo 
išaugintą daržų ir sodų vai
sių pavyzdžius. Taip pat pra
važiavo įvairios žemės ūkis 
mašinos ir pahaigoje visokių 
ūkiškų gėrybių prikrauti ve
žimai.

Įvairių ynosią darbininkui 
praėjo au savo vėliavomis, 
gražiais plakatais au juost j-

skurę ir suvargę, brangūs me
no dalykai iš visur rinkosi 
dvaruose, bažnyčiose, klebo
nijose. Per karą daug Lietu
vos įvairią brangenybių ir 
meno dalyką žuvo, bet dar ga
na daug įr paliko. Nusigyve
nę dvarininkai pe karo jau 
nesirūpino savo rūmuose me
no kūrinius atstatyti. Kai ku
rie buvusių prašhiatnybių lie
kanas stengėsi likviduoti, pa
versti į pinigą. Lietuvos val
džia išleido įsakymą, draud- 

(Tęsiny* ■A pusi.)
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DIENELE Kę Dievulis Skyrė

Jau Praėjo Šimtas Metų

bet tik ne lietuvių kalboje. 
Lietuviškai pirma knyga buvo 
išspausdinta Prūsų lietuvio 
Mažvydo “Katekizmas” 1547

Žmonės jau labai seniai mo
kėjo rašyti. Jau prieš tūkstan
čius metų. prieš Kristaus atė
jimą kai kurios tautos mokė
jo rašto. Bet tuo žmonės dar t ritėtais, 
nepasitenkino. Juk žmoguB ne
gali parašyti iš karto ant 
daug popierių, o ant Vienos 
popieros ką parašęs daugeliui

MARYTE IR MENULIS

Naktis. Dan, dan, dan... baž
nyčios bokšto laikrodis mušė 
dešimtį. •

Silpnai apšviestame kamba
rėly Marytė dar mokėsi pamo-‘ 
kas. Jos pavargusios
vis bėgo radžiu eilėmis. Pasil-1 pildamas. — Neškis žvaigžde-

Danguje pasirodė tūkstan
čiai šviesių žvaigždelių. Mėnu
lis pasisėmė jų saują ir supy
lė Marytei į prijuostėlę.

— Gerute, tai tau atlygini- ,j(rjnta 
akelės'mas už patarnavimą, — sakė

Raudonveidė saulutė pama
žu prislinko dangumi prie pat 
žemės ir kalnų. Vakąruose, 
pačiame dangaus pakraštyje, 
paraudonuoja milžinai debe
sys. Jie nudažo raudonai visą 
vakarų šalį. Vakarinė žvaigž
dė suspindi visu savo šviesu
mu. Iš aukštybių tykiai tykiai 

rasa ant gėlelių, žolių
ir medžių.

Dienelė jau apleidžia mūsų 
žemę. Ji, surinkus į savo bliz
gančią taurę žmonių dorybes, 
nuodėmes, darbus, vargus, ne-

Pirmas lietuviškas laikraš
tis buvo.išspausdintas Prūsų’sėti nebuvo kada, nes lempelė les, jos apšvies tau kambarėlį, 
Lietuvoje prieš 100 metų (18- geso. Vis labiau ir labiau kny-jkml pabaigtum mokytis ir ga-
32 metais- Jis vadinosi “Evan'gų puslapiai tamsėjo,

negi paduosi skaityti. O 
rašytojams ir rūpėjo. Jie no
rėjo, kad jų raštai būtų ekleid-. 
žiami po visą pasaulį.

tas geli jos nusidavimai tarp žydų 
ir pagonių”. ,

Tada laikraštis žmonėms bu
vo didelė naujiena. Bet mums

darėsi vos įžiūrimos.
raidės

Neper-
d&ugiausia jau; liko išmokti,

lėtum rytoj į bažnytėlę nubėg
ti. - i

— Labai dėkui, gerasis Mė-

Mopsiukas su katinėliu turi 
kailinėlius, tai nė nepajus van 
dens. Dar jiems Vacys įmes 
Zosės lėlę ir iškimštą meškiu 
ką, kuris visuomet kampuose 
trinasi.

Įsispyrė Vacys kojomis į 
grindis ir pajudinti iš vietos' 
nesiduoda,. Bet ihotina jį prie
varta nunešė j maudynę. Var 
gšas Vacys! Kad nors tynt 
būtų patogi! Bet tokia mažai 
kad Vaciui kojos iš vandens 
kyšo ir sveikinasi su sutepta 

į burna. Štai jau važiuoja, pas
Vacys labai ir labai nelai- jį kojos, vos į burną nelenda, 

mingas. Mamytė liepia pasi- Verkšlena dar Vacys, bet jau

Are žemelę, tik mėlyną dangą, 
Po sunkios skausmą kelionės, 
Mums Dievulis geras skyrė 
IS didžios, didžios malonės...
Ten Jėznlis, ten Marija,
Į mus žiūri taip mieliai; 
Laimina Jie mąsą kelią,
Kad gyventumėm skaisčiai.

V. Būdavaitė.

Užsispyręs Vacys

laimes, ašaras ir džiaugsmus, įdėti žaislelius, nurengia ir no- tyliau, tyliau. Susigėdino ko-

^^Aitai

bet lempelė mirkt, mirkt, spaktinuli. Jei vėl kada tau reikėtų 
'5 ** — kambarėly tamsu. ‘ ‘ Kaip ko nors, paragink mane, ir aš

Kurį laiką buvo dar taip laikraštis jau nebe naujiena. Inegera, kad negaliu pabaigti 
daroma. Paimdavo lentą, ant Dabar ir vaikai turi savo lai- mokytis. Rytoj ryte dar teks 
jos išpiaustydavo reides ir, iš-Įkraščius. Daugiau ir geresnių 1 padirbėti, ir dėl to, turbūt,sue- 

laikraščių mus dabar turėtu-' galėsiu nubėgti į bažnytėlę pas 
me, kad ne rusai, kurie mums
buvo uždraudę 
knygas ir leisti

tepę dažais, spaudydavo ant 
popierių. Bet tokių lentų buvo 
labai sunku daug padaryti ir 
itam rašiniui to8 lentos nebe- 

avff, jas tekdavo padėti pe 
lyti arba mesti į pečių.

Kiek vėliau Jonas Guten- 
bergjas jau padarė atskiras 
raides, iš tų raidžių sudėjo žo
džius ir šakinius. Visa -tki su
rišo, sutvirtino ir, patepęs da
žais, spaudė ant popierų. Pa
skui tas reides galima buvo 
vėl išardyti ir vėl surinkti ki
tai knygai spausdinti. Toįiati

j Jėzų. O kaip norėčiau!” gal- 
spausdinti vojo Marytė, padedama kny- 

laikraščius.

visuomet tau patarnausiu, — 
tarė Marytė ir nusinešė švie
čiančias žvaigždeles.

J. Antrasis.

painažu kyla į dangų, pas Die-Iri maudyti. Ne, Vacys neis.'JM, nes J°s juokiasi iš her
culį. Ta dienelė iš ten jau nie- Vacys yra "svarus. Tegul Mop- jnaičio, kad jis bijo vandens.

siukas išsimaudys, nes jis vo-įTur būt jos ir išlindo iš van- 
liojosi purvinoje žemėje. dens pasižiūrėti, kas taip ver-

kada nesugrįš. Ji atsistos eu
savo taure prie Aukščiausiojo Užjosi purvinoje žemeje. 
sosto, kur tūkstančiai jos | — Mano 
draugių jau stovi, ir lauks pa-'šuneli, išsjmaudyk už mane. 
skutinio teismo. Kai angelas Žiūrėk, suterštas tavo šonas

Mopseli, brangus'kia- 0 čia M šeimininkas Va-
cvs. Marija. Drnblionytę.

Bet jau dvidešimt aštuoni me
tai, kai džiaugiamės vėl lais
vai skaitydami sava kalba lai
kraščius.

Tačiau tuo dar neturime pa
sitenkinti. Laikraščiai yra 
spausdinami ne tam, kad pelė
tų, bet kad visi juos skaitytų. 
Todėl kiekvieno — ir vaikų — 
yra pareiga skaityti ir platin
ti gerus laikraščius, kurie mo-

tas išradimas labiau patobulė- j ko, kaip tapti tikrais Bažny- 
jo. Buvo padirbtos didelės ma- Į čios ir Tėvynės vaikais. Tad 
šinog ir kiti patogumai, taip 'dabar, skaitytojai, mes nutar-
kad dabar tomis pačiomis rai
dėmis; išspausdinama labai 
daug knygų ir laikraščių.

Pati pirmoji spausdinta 
knyga buvo (šventasis Raštas,

kime taip platinti laikraščius, 
kad per kitą šimtą metų mūsų 
gerieji laikraščiai paplistų po 
visus Lietuvos kampus ir kam
pelius. Pranas Adomaitis

KRYŽIŲ IR BŪGNŲ KRAŠTE

Tokiu kraštu galima pava
dinti Žemaičius. Panamės, pa
kelės bei kryžkelės sėte nusė
tos įvairiausiais sodžiaus me
nininkų Rūpintojėliais, įvai
riausiomis Kristaus Kančios 
ir šventųjų statulomis, koply
tėlėmis... O būgnas — kiekvie
nos bažnyčios būtinybė, že
maičiui bažnyčia be būgno, 
bažnyčia be kažko.

Sitam krašte yra garsi šven- 
tovė — žemaičių Kalvarija. 
Ji garsi kryžiaus kalnais ir 
stebuklingu švč. Mergelės Ma
rijos paveikslu.

Aukšti kryžiaus kalnai išmė
tyti po visą miestelį. Tuose 
kalnuose pastatyta 19 koply
čių. Koplyčios įvairaus didu
mo. Mažiausioj gali tilpti de
šimt žmonių. Kitos koplyčios, 

p bažnytėlės. Koplyčiose

ugdytojai, švietėjai. Dabar
ten gyvena Marijonai, kurie 
parapiją aptarnauja). Tas 
pats vyskupas įkūrė kryžiaus 
kalnus. Nuo to laiko Gardai 
pradėta vadinti Ž. Kalvarija. 
Dėl tų kalnų, dėl stebuklingo 
švč. Marijos paveikslo ši vie
ta garsėjo. Per tris šimtus me
tų ji užkariavo žemaičio širdį 
ir. liko jam brangiausia šven- I 
to ve.;

— Maryte, Maryte! — kaž
kas tyliai ėmė šaukti lauke.

— Kas čia?
— Nebijok! Aš, aš, tavo ge

ras pažįstamas.
Marytė priėjo prie lango ir 

pamatė tarp debesų nuliūdusį 
Mėnulį.

— Gerute, — tarė jis, — pa-į 
skolink man veidrodį. Aš no
riu pasižiūrėti, kad supras
čiau, ko gi tie žmonės, prisi
dėję prie akių kažkokius vam
zdžius, į mane taip žiūri. Gal 
aš esu murzinas ar ką. Man 
net gėda. Turiu slapstytis už 
debesų.

Marytė surado veidrodį ir 
išnešus padavė Mėnuliui. Nu
sišypsojo aukštybių senelis, 
padėjo veidrodį ant debesų ir 
žiūrėdamas ėmė sukti truputį 
sudraikytus ūselius, pirštais 
šukuoti barzdelę ir delnais 
trinti savo veidus; Visa tai jis
darė paskubomis. Greit apsi
dirbęs sugrąžino Marytei vei
drodį. s

— Na, tegul dabar į mane 
žiūri, kas nori, nesislapstysiu, 
— tarė ir pūstelėjo visa burna 

debesis, kurie vienu akies
mirksniu išsiskirstė.

•
kai

razln

Daugiausia žmonių Ž. Kal
varijon suplaukia per didžiuo
sius švč. Marijos Aplankymo 
atlaidus, kurie prasideda lie
pos 1 d. mišparais ir baigiasi 
liep. 12 d. Šie atlaidai po Di
džiojo karo didžiausi buvo šį
met. Nežiūrint kaitros, dulkių 
ir šienapjūtės, maldininkų skai 
čius peršoko *60,000. Žmonės 
sukeliavo iš visos Lietuvos ek
skursijomis, parapijomis ir at-^.veiksliai arba statulos, vai ... ,j . w. m starai po vieną, po du, po tnszduojančios Jėzaus kančią. To A 4._*____ _ ,5

kių kalnų, didingumo atžvil
giu, kitur nei laisvoj, nei oku- 
puotoj Lietuvoj nėra.

Stebuklingas švč. Marijos 
paveikias yra gražios bažny
čios didžiajam altoriuj.

Maždaug prieš 300 metų da
bartinė Ž. Kalvarija buvo ne
žymus, Sargais vadinamas, 
kaimas. Vysk. St. Kiškis (16- 
19-1626) Garduose pastatė ko-

Artimesnės parapijos ėjo pro
cesijose su orkestrais, cho
rais. Tokius maldininkus pasi
tikdavo kunigas. Moksleivių 
irgi nestigo, Buvo iš Telšių, 
Mažeikių, Skuodo, Kretingos, 
Palangos, Švėkšnos, Klaipė
dos, Tauragės, Viekšnių, Plin
kšių, Sedos, Raseinių, Kauno, 
Marijampolės, Panevėžio, Lie
pojos (Latvijoj) ir k.

Dieną ir naktį nenutilo skam
plyčią, kurią kiek vėliau pada-, bangia giesmės, aplink stebū
rė parapijos bažnyčią ir įkūrė 
parapiją. Jau vysk. Jurgis 
Tiškevičius tą parapiją atida
vė (1637 m.) Domininkonams.
(Prisiminkim Domininkonų 6
klM. mokyklą kurioj mokėsi ir ‘"i “ramybėj” nea-

Mot. Valančius, Sim./'F” ulpiiistanėių ekskursijų.

kliftgo paveikslo altorių virti
nėse keliais ėjo žmonės.

Po atlaidų Žemaičių Kalva- | 
rija vėl skęsta ramybėj. Bet

vysk.
Daukantas ir kiti lietuvybės j St. MatuUauskas.

Rudenį

Sudie, laukai, žali miškeliai, 
sudie, pievelės ir upeliai, 
sudie, netekę šilimo^!. 
Trumpyn, šaltyn jau eina die

nos,
pastiro šepečiu rugienos, 
pabūgę vėją ir žiemos.
Taip atsimint dabar malonu, 
kai lakstėm pievomis, .dir

kur ganės ramūs gyvuliai; 
iš nuostabiai žydrią aukšty

bių,
ugnim tarp žemišką grožybių 
žėrėjo saulės spinduliai. 
Dabar dažnai jau vėjai kau

kia,i ' *
gamta vis vėrkia, tartum lau

kia,
kol medžią lapai tik nukris, 
o mūs, vaiką, jau atganyta, 
mokyklom •traukiame kas rytą, 
kol vėl pavasaris atskris.

G. Narkaitytė.

griausmingu trimito balsu 
šauks visus žmones į teismą, 
tada dienelė nuneš savo taurę 
pasaulio Kūrėjui ir tars:

— Teisingiausias Viešpatie, 
visa, kas yra šioj taurėj, pri
klauso šitiems žmonėms. Vi
sa, ką aš surinkau iš žmonių, 
būdama žemėj, čia sudėjau. 
Ar galiu dabar jiems išdalyti^

— Taip, išdalyk, — atsakys 
Vomi !galybių Viešpats. — 'Pažiūrė-

Mokytoja Lietuvaite! Pra- 
tinkie Dievo jApvaizdos tau 
pavestus lietuvių vaikučius 
prie lietuviškų laikraščių skai
tymo.

Panaudokie šį Mažąją Skai
tytoją Skyriaus lapą bendram 
skaitymui kliasėje.

i

sim, kam kas priklauso, ir už 
gera geru atsilyginsimė, o už 
bloga bausime.

Tada visi žmonės įsmeigs 
išgąsčio kupinas akis į die
nelę, sustings ir lauks jos do
vanų. Dienelė pamažu įžengs 
su taure į didžiulę žmonių mi
nią ir atiduos kiekvienam tai, 
kas priklauso.

Vieni dienelės dovanomis 
džiaugsis, nes už jas apturės 
iš Dievulio gausų atlyginimą; 
kiti pyks ir bus nepatenkinti, 
nes jiems bausmė bus paskir
ta,. J. Antrasis.

Vaikuti! Džiaugiesi, kad 
DRAUGAS kas pirmadienį 
tau paveda visą puslapį. Per
skaityk jį kas savaitė ir duo
kle kitiems vaikučiams pasi
skaityti. '
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Bet Vacys neis. Toks karš
tas vanduo.... O kaip iš jo 
eina garas.... Kaip ten blo
ga! - • ' '

ir noselė smaluota, o as

Laikas yra brangesnis už 
pinigą.

Valandos bėga ir dingsta, o 
jų trūkumas slėgiai mus pa-, 
čius.
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kaune

£*' (Turinys)

Lietuvybės išlaikymo reikalu
Didelė lietuvių tautos dalis yra išsisklai- 

-- aižiusi po visų pasaulį, bet ypač daug jos 
yra susispietę Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Kaip čia, taip ir kitose užsienio val
stybėse gyvenantiems lietuviams gręsia di
delis ištautėjimo pavojus. Būdami pasiryžę 
Šioje srityje padaryti visa, kiek tik mūsų 
pajėgos išgali, ųies drauge kreipiamės į mū
sų tautos kamienų, į Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius, prašydami šiame darbe kiek gali
ma daugiau pagelbėti, nes lietuvybės tarp 
svetur gyvenančių lietuvių išlaikymas yra 
drauge ir visos lietuvių tautos reikalas. Šia 
proga mes raiškiame didelio džiaugsmo dėl 
įsikūrusios Pasaulio Lietuvių Sąjungos, ku- 

, riai linkime stipriausio susiorganizavimo ir 
veikimo lietuvybės išlaikymo darbe. Drauge 
Tarybą nori pažymėti, kad Lietuvos gyve
nimas turi labai didelės įtakos lietuvybei 
išlaikyti tarp lietuvių, gyvenančių už Lietu
vos ribų. Todėl Taryba pageidauja, kad Lie
tuvos valstybės gyvenimas būtų taip tvar
komas, kad jis svetur gyvenančius lietuvius 
džiugintų ir keltų jų lietuviškųjų dvasių.

\ y •
Dėl Lietuvos ir Amerikos lietuvių kata

likiškųjų visuomenių bendradarbiavimo.
Mes esame giliai įsitikinę, kori -už lietu

vių tautos likimų yra .atsakingas kiekvienas 
(lietuvis. Bet kadangi lietuvių tauta savo 
^didelėje daugumoje yra katalikiška ir |uk 
<dangi lietuvių katalikiškosios organizacijos, 
yra ir pačios gausingiausios ir pačios ga- 
liogįąūsioą, dodėl savaime aiškų, kad kata
likiškai lietuvių visuomenei ir josiąs orgą- 
n i žarijom s tenka' pasiimti savo tautoje Ar 
atitinkama dpi i s nteakomybes. Šie ir kiti 
bendrojo darbo motyvai verčia Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių katalikiškųsias visuome
nes tampriau bendradarbiauti visuose vei
kimo roikalūose.

j Todėl, džiaugdamiesi .vykusią abi-
t-Maiu bendradarbi<H^--3IRW»<«e vjdtios, 

kad tas bendradarbiavimas v dbįpusė pagal
ba ateity dar labiau stiprės Ar neš didelių 
vaisių kaip lietuvių katalikiškai visuomenei,
taip ir visai lietuvių tautai.

VI
Tarybos suvažiavimas skatina Federa

cijos sekretoiijatų dėti padangas visose ko
lonijose organizuoti Federacijos skyrius ten, 
kur jų nėr. Tam tikslui laiškais atsikreipti 
pas vietos gerb. klebonus bei žymesnius rei
kėjus.

Vii
Tarybos susirinkimas nuoširdžiai dėkoja 

išeivijos veteranui gerb. kun. K. Urbonavi
čiui už iškeltas aktualiais klausimais svar
bias mintis.

VIII
Po referatų ir plačių diskusijų, Feder. 

Tarybos suvažiavimas perspėja kat. lietuvių 
išeiviją saugotis socialistų ir komunistų siū
lomų bendrų frontų, o stiprinti savo kata
likiškas jėgas, organizuojantis į savo drau-

gijas k jungiantis į Federacijos skyrius įr 
apskričiui

siunčia savo .hMhotu. ,,»¥eiWlw, statula, >. 
glų kalbos, kad jie galėtų ja dėstyt* Lietu- i . ,®7\ . .. .. . , . •
vos mokyklose kas kaštuoja daug pinigų,!. 1 ,• x l ... . r ..
ir kadangi pa.»irttau.a, kad Amerika, g. kM. "ei |W pas.ryz.mu atguu-
eivija turi išsimokslinusio jaunimo, kuris su
gebėtų tų anglų kalbų dėstyti Lietuvos nio-

Visoje Lietuvoje lygiai dvy 
liktų valandų vienai minutei 
sustojo judėjimas, neišskiriant 
gelžk. traukimų. Organizaci

, U. 8. A. MINISTERIS 
LIETUVAI .

U. B. A. ministeris Lietuva: 
Norem su šeima spalių 31 d

visuomenė, Vilniaus pn- plaukia į Lietuvų. 
paminėjo

ir dvarininkų tarpe, kurie sa- j ti savo sostinę, 
vo meno kūrimas pųtyB au- -
aojo muziejams. Ir dabar me z AKIŲ GYDYTOJAIkyklose, Tarybos suvąžiavimas kreipia dė

mesį atitinkamų Lietuvos įstaigų, kad joe «o dalykų rinkimas tebeeina 
šį taip svarbų reikalų turėtų galvoje. i irioj srity dang nuopelnų tun ■

X į Šiaulių kraštotyros draugiją, I
Prof. l>r. Pranciškaus Dovydaičio jutu- kūri įsteigė Šiauliuose Aušrot , 

liejaus ir jojo vardo Fondo sudarymo rei- 1 .^u-įejų, jau dabar ,labai ver-'
kalu. i tingų įr turtingų įvairiais ek- Į

Tarybai ir visai Amerikos lietuvių ką-1
talikiškajai visuomenei gerai žinoma, kad

r 30 MBTŲ PRITYRIMAS 
Akys ogsaminno jamos — akintai 

pritaikomi

BR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

DERLIAUS >VENT* 
VENDŽIOGALOJ

KAUNAS. — Spalių M> <1. 
Vandžiogaloje ūkhūnkai su- 

atvyksta i New Yorkų ir lap.įruošė ‘perimus Šventę”. Da- 
3 d. laivu “Manhattan” iš-ilyvavo 3000 ūkininkų ir vy

riausybės atstovai.

PAGALIAU GRĄŽINTAS

KAUNAS. — Spalių 12 d. 
lenkai grųžino pagrobtų poli
cininkų Stankevičių.

UETUVIAI

UETUVIAI DAKTARAI
"t“

Prof. Dr. Pr. Dovydaitis yra vienas žymiau
sių, nenuilstamų lietuvių katalikiškos visuo
menės darbuotojų, aukojusių katalikiškajam 
ir lietuviškajam darbui visas savo* pastan
gas, lėšas ir sveikatų. Jis sunkiausiais lie
tuvių tautai ir lietuvių katalikiškajai visuo
menei laikais kovojo pačiose pavojingiau
siose vietose, visomis jėgomis grumdamasis 
už skaistesnį lietuvių tautos ir lietuvių ka
talikiškosios visuomenės ateitį. -Prof. Dr. Pr. 
Dovydaitis yra pirmasis pasaulietis inteli
gentas stojęs į kovų prieš siautusių bedie
vybę bes&nokinančioje lietuvių jaunuomenėje 
prieškariniais laikais Lietuvoje. Jis yra A- 
teitininkų vienas įsteigėjų ir visais laikais 

-jųjų nenuilstamas vadas. Jis yra uolusis 
spaudos darbininkas: prieškarinių laikų dien
raščiu “Vilties” redaktorius, įsteigėjas iš
tisos dilės katalikiškųjų žurnalų, kaip Nau
joji Vaidilutė, Lietuvą Mokykla, Logoą, J$o- 
ter, Kosmos, Gamtos Draugo, kuriuos jis. 
pąts redagavo, o kai kuriuos ir dabar reda- 
gueja. Jis yra didis Lietuvos pedagogas, 
buvęs vienas pirmųjų nepriklausomos Lietu
vos gimnazijų direktorius, dabartinis Vytau
to Didžiojo Universiteto profesorius. Prof. 
Dovydaitis yra pasirašęs Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktų, jis vienas pirmų
jų ministerių kabineto pirmininkų; šiuo lai
ku jia yra krikščionių darbininkų sųjurnros 
.ptfraįainkas ir vienas žymiausių Katalikų 
Veikimo Centro vadų. Ir dabar, kai jis šven
čia savo gyvenimo 50 metų garbingų sukak
tį Amerikos lietuvių katalikiškosios visuo- 
meuės vardu nuoširdžiausiai jį sveikindama 
Ar linkėdama Dievo palaimos ir jo ateities 
darbams, Taryba pareiškia, kad ji organi
zuoja Prof. Dovydaičio vardu fondų aktin
gai dirbantiems lietuviškąjį ir katalikiškąjį 
darbų remti, ypač jei dėl to darbo jiems 
tenka nukentėti.

XI
Lietuvos katalikiškai visuomenei, tiek 

daug .darbo ir gyvybių padėjusiai^ant tėvy
nės išlaisvinimo aukuro ir visuomet dirban
čiai kūrybinį tautinį darbų, dėl dabartinio 
režimo netekusiai žodžio, organizacijų ir 
spaudos laisvės, mes Am. org. kat. visuo
menė per savo tarybų, suvažiavę į metinį 
seimų, reiškiame gilių užuojautų ir skati
name ištverti savo principuose iki lajinėj i- 
mo. z

(Daugiau bus)

f,į kartų suruoštoji senoje 
,ueao paroda turėjo 335 eks- {V- 
ponatus, kuriuos surinko Aiau 
įių, Telšių, Mažeikių ir Ra
seinių apskričiuose, vadinasi 
tiktai penktadaly Lietuvos te
ritorijos (žemės), Įdomu tai. 
kad Šiaulių kraštotyros drau 
gija savo veikimų remia ii 
muzįejų .turtiųa ne pinigais, 
bet savo narių uolumu, kruo
pštumu, -tikru pasišventimu.

Šiaulių kraštotyrininkai yra

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
OANal 0528Tel

'IWIV

DR, yAJTUSH; OPT.
LIBTUVIS

OPIOM E r«lOĄlXV AKIU 
SPECIALISTAS

8uvtrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvira akių (tempimą, kur) 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų .aptemimo, aervuotu-

...... _■ -iUM), skaudama akių karfttį, atitaisojfiU JSlSpeCiallZąvę seno ves dą- trumparegystę -ir toliregystę. Prlren-
, , i __ ' v; _ tv gia teisingai akinius. Visuose atsiti-
lyk’J pagodų rUOSime. Indeli . Kinuose egzaminavimai daromas su
___ ;c.___ jtn___ i_______ __ [elektra, parodančią maž>ausias klat-

ątyda Mtkrvųiama j
sukilimo ir senosios knygos mokykloj

taisomos.
NedftltoJ

ir senosios
parodos. Dabar jie suruošė sc- 
nojo meno parodų.

Kaip žinia, Lietuvoje labM 
sriyuiĄgGi veikia jaunųjų ūki-ffW<> 
ninkų rateliai, kuriuos orga ( L1ĖJLJVIĄI 
aiFpoja ir globoja Žrimės C-

Va'uuda# uųo 1,P UO 8 v. 
pagal sutart). Daugely

eMoainm akys «*M«au<ous be jtfti- 
nlq. Karnos pigios kaio oirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7580

ikio Rūmai. Jaunųjų ūkininkų 
lątt Uų nariai, vieni su .kitais 
(lenktyniuodami, mokosi tvar
kingiau, mažiau, peįųingism ū- 
kinijikauti. Žinoma, dirba jie 
tų, kas jauniems vaikinam, 
ir mergaitėms įveikiama: a u 
gina gyvulius, paukščius, dar
žų ir sodų vaisius. Kasmet1 
daugely vietų ruošiamos jau
nųjų ūkininkų darbo vaisių 
parodėlės, pasižymėjusiems iš
duodamos dovanos or pagyri
mo laiškai. Taigi Tautos Die
nų gražiai pasirodė ir jaunie
ji .ūkininkai, dalyvaudami oi- 
senose ir sur uosdami parodų 
Bendrai, Tautos Diena fcian- 
4incse padarė puikų įspūdį

MOTERŲ MENO. PARODA

ADVOKATAI 
- --------- 1—

DAKTARAI
S ų

.......— ■ " m*" J >>.j »■ ■ ■ »» "r

DR. A. J. MMHKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1113 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir R .gpiūČio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

fel CANal 2K4£

BR. F. e. W1NSWNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 w. Cermak Road 
Vai.: 2-M ir 7—0 vai. vikare

Ketvergais pagal sutartį '
2305 So. Leavitt St. 

TaL OANal 0198

dh. r. limentus
1446 So. 49thCUCfc£ro. UL 
Utarn., Ketv. ir P4fc>. 10—0 rai. V. 

>147 So. Halsted fik, Ohleace
Pfroed., Hered. ir SąhriU ^oe *-
Tel. Ofiso:

LAIayetto <017 
Tel. ramų:

HEMIock 0280

MC0 W. « 8t

BR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rea. 7fiao vai.: 10—12 A. ’M-

A O-O P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti—VVTTT^—*
Afi W V ttŪRAKUui ffi VWMR&

PHYSICIAN ANS.
10 N. Broodvray, MaPta* j 
Valandos nuo 10 iki 12 fb«n« ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
TaL Melrose Pąrk 640 

.Res. at26 S. 5th Avė., jMa*wqodAv. 
Ptiune M*,wuod >418

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KAKLAI
feL Calumet 5974

OFISO VALANDO8:
9 ryte iki 8 vakare i&skiriant sek

madienius ir trečiadienius '

NLitSUUN
DANTŲ GYDYTOJAU 

3259 S. Halsted Street

TaL CAN*'

BR. P. L
HMM

GYDYTOJAS 9 
1621 So. Hatoted «r«et

$eriilea«ija: 0000 8o. ArtflMO Ava 
VALANDOS: 11 ryte i*i 3 fmpiet

0 iki 8 vaLI •
,1

JOHN B. BOBOEN
UhTUJVlS ADVOKATAS f 

2201 W. Cermak Road
Metropobtan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 8 
PanedSlio, Seredos ir Pėtnydius 

vakarais nuo 0 iki 9 
Tdsfonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
TsfefoBM AEPubiic 9600

Offiee fiopra
-2 to 4 and t to 9 P. M. 

8ut0ay -by Appointment

C«R. STR1KOL1S
FHYBICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland 4venue
Ofiso VslanOos 

Nno 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 rak 
Nedėliomis pagal' autartį 

Ofiso Telef. BOUlsvard 7820 
Namų Telef. PROepect 1930

Z-

KAUNAS. — Spalių 10 d 
Kaune atidaryta pirmoji Lie
tuvos moterų ruesininkių kū
rinių paroda. Dalyvauja <0 
menininkių su 300 kūrinių.

TaL Office Wentworth 0300 
&«a. Hyde Park 3306

BR. SBSMIltt BliBS
Moterų ir vaiku Ucu CTOyteja 
6900 So. HaMed

Valandos 2—d pp pieta. 7—> s,-juk.
NTllMTOYm*

BR. R. J. ZUBRffiUS
GYDYTOJAS pt

ttllZtfEJttY
' LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 0 v. v. 
Subatoj nOo 12 iki 0 v. v.

Y«L Prospept 1012 
Beg. TaL Republic 6047

TaL CANa) 0122

M.S.BE3S
GYDYTOJAI 9 dUBUROAB

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—S ir 7—0 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnbiic 7808

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 W«8t «Sid fitooefc

Chicago, Illinois 
TeL BZMteek 0111

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet ir 
7 Iki S vakare

Trečiadieniais lr deStMlepials 
pagal sutarti

ii.' JJIU II UIJRIIIH '■

TaL EOUlevard 7042

Telephone: BOUIevard 2800

»H J. GRISH
LIETUVIS1 ADVOKATAS 

4631 Sou|h Ashland Avenut:, 
Res, 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPubiic 9723

Office Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2369 8. Lraritt SL
FaL 1-4 pp. Ir I-S vai. OANal (MOS

OBJ.J.tOWAfi

DB.G.LY£ZaVuurmru
4645 So. Afthlmd Avė. 

arų 47th Street
VaL: nao 9 ryto Ud S

____ s—slastams.

ĮVAiRŪS DAKTARAI

(KOVAB8HA9) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 w. 03rd St., Chicago- Į
Nedėilom lr Trečladlepląla 

PaMl Sntartj

ToL Oflao NOUIsnta 4HS04 
Res. KENirood 6107

Ofieo
Alt A. J. BERTASH

b i n mįnwi ui 'n . u,, ii.aįi

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAU1A BlUOtį!
Per pereitus dvidešimtį penkiu6 metus Emil Denemark, Ine., teisingąi 
patarnavo West Side ąptHinkei, parduodami ir taisydami puikiufi auto
mobilius.., Del to jie uždirbo reputaciją dėl tetsit^o pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip uzgančduir 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick ■ Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. TeL Crawford 4100
=E-^-

MAURICE KARN
IR CHIRURGAS

A. L SHIMKUS

40.1 So. Ashland Avė. 
T< YARds 0294

Era: ToL PLAaa 8400
VALANDOS:

Smo 10-42 ryto; 2-3 ir 7-8 v. vąk, 
nno 10 iki 12 dieną

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

ToL LATayoMe 8010
VALANDOS:

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

pagal sntartj.

DLX SHINGLMAN
VAL RANDAMI SAVO OFISE 

i Praktikuoja S0 metų
talMtomi tr fltoOta Ugna 

Jo Specialybė 
▼eĮenaae Į1-1J A. 3-4. 7-« ». M. 

Realdenclja 1924 So. 49th CL 
JM. Cicero MM
4OSO Weet ISth Street 

Ctoero, UL■M*, II ■■ i II—A—X——■

DR. CHARLES SEGAL
OPI8A8

4729 Sa Ashland Avė. 
S lnboo

(CHICAGO, ILL

Tel. Otc. REPubiic 70M 
RUirPM Park oao

OR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

8423 Woot lfarąMfcto Boto
Antrad., ketvlrlad. Ir nenktądienlalr

••<11 v. rytą: L-f P- •-!» v. v.
0e«tad1enlals nuo • v. r. Iki 1 p. p. 

W1 Broadaar
MEIiROGB P A TT.T.

Pirmadieniais lr trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

Aoitadtentats npo 3 V. Iki t V. V. 
Sekmadieniais neimi sutarties

sMondjo. !*L1EV«U «H4

DR. T. BUROBUS
Avenue

lu y
8o. OlaroMoąt |LWk 

aodoa A-10 L M.

GYDYTOJAS JR CHJR 
4T57 Archer 

OfiM v*L: MirMA*

8269
Vslaodoa

r*

(01180 VALANDOS:
. NedMiomia nao 10 iU

Nao 10 .flp 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
M*- 4)0 piate ir nno 7 iki 8:30 v. «.

TeL LATaretto 8010

DR. C. J. SVENCISKAS
' DBNTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto. iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai#

Pagal Sutarti

Res. 6968 So. Talmgp Aia.
Rea. Tel. GROvehill 0«»7 
Office Tri- HEMIock 4MS

OR. J. J. SUA0NA1RS
GYDYTOJAS JR CJffiSRHBGAR 
2423 W. Marquette fcsd

Vai. 2—4 ir 7-0 
ir NedOtiomis 
Hubątoms OV'araj 
1444 Be. 49*h NtM8

VnfNto tt* 
fonini, >aip jų jripatino Amorteaa
IMicto
College
rtileo.

of Svioona, 
Tsi yra,

SMSJ’&S
Jos tomsrint SW
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir bizruerių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

i



Pirmadienis, spalių |8, 1937

VISCONSMO LIETUVIŲ ŽINIOS
K MŪSŲ Padanges lAPonaas Radzevičius iftetin. ir

________ I \ iktoraa Radzevičius, Pranus
SHEBOYGAN, WIS. — Pa-. Makauskas, Edvardas Girdau 

rapijos vakarienė pasisekė. *^a*. veikimo komisijos aariai

id. 320 Spruee st. MiaersviHc,
Pa.

Kovo 2 — 13 d. 5 Migh-

ke bus 100 dovanų. Atsimena DlDiJA SUSIDOKttJIM A >
RBL1OIN1A18 BARTAIS

ža tepa rd uodą vęs. Knygiam .menėje jaučiamas didesni- su 
kas nurodo, kad ryšium su sidomėjimas religiniais rašrui- 
antireligine propaganda visuo | ir ypač Šv. Raštu.

me, kad “Drangai,” savo ra 
♦leniniame piknike turėjo tiek 

field Rd., Wofceater, Ma$s. dovanų. Reiškia “Drangas’* 
Kove 14 — 20 d. 220 Rip vienas tiek surinko dovanų, 

ley H., Elisabeth, N. J. ; g dabar raporteriama ir age- 
Kovo 21 — 27 d. 105 Mala ataros tiek dovanų surinkt 

yra tikras mažmožis. TodfJ 
neabejokite apie dovanų skai
čių ir jų gerumų.

Visos dovanos skiria.*'©,- 
prie bingo žaidinm.

Publikos sufjo daugiau, negu' valdyto. nariai visį.kt. AUiol. Mass.
buvo tikėtasi. Padėka priklau1 eaergiugi. H jų droul -H - tobtattio 3 d.
so parapijos rtmėjoius, korios'S1'* tac"“ ?rHiios darbuotėj 337 Woodw»rd at, J»«o, U 
taip nuoširdžiai darbavosi iš-J Netarta suruošti kortavhv/l a * in .4 u i
parduodamos fk.etus, to. ; vakarų š.o mSne.no 24 d. Pei-1 ^iBg Pa , >u Urh„e ,,
.,,,n,ake.no uz jų paruoamų ,lag bus sk.riamas isi»j.u:ri| n - 18 d. IMS* jos v» plaukia. Norinti... pri-
skanių valgių. Į parap. va- navjų uniformų besket bal! 
kariones kas met daugiau ir rateliui. Taipgi nutarta ben<U

Vieno mažo knygyno Madri
de savininkas anglų laikraš
čio “ Manehoater Gaardien ’ ’ 
koreapuadeutui pareiškė, kad 
jis pilietinio karo metu dau
giausia ym pardavęs Bv. Raš
to. Anksčiau šiton knygos ma-

daugiau žmonių susirenka.

Rudeninis bazaras Šiemet į- 
vyks lapkričio 6 ir 7 d. Kny
gelės jau išdalintos. ĮBus k>i-

Vaite Baltumo - švariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su cfty seafer saikuotais trokafe

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

tMetropolitan at,, Pittsburgh, 
Pa.

rai eiti prie Sv. Kernuii'a, UeguiŽ5 g _ 13 d MeAdoo 
N T11 taus Karaliaus šventėje,
spalių 31 d., ir suruošti ben. Gegužės 16 - 29 d. 014 W.
dr-e pusryėiue parapija, Mahlmoy ci|y
tttintj. Bus ir programa ir kai
bėtojas.džiama daug gražių dovanų.

Visi parapijiečiai gavo po kny 
gėlę. Kai kurie pasiėmė nvt Klebonas buvo išvykęs su
po kelias. - - .vaitei atostogų (bene pirmų

| syk j šešis metus) į Ohio vai
Neperseniai Šv. Onos mote 

tu draugija minėjo 20 metų 
nuo įsikūrimo sukaktį. Tų die
nų bendrai išklausė šv. Mišių, 
o vakare suruošė pokylį su 
programa.

Lapkričio 14 d. Šv. Kazi
miero vyrų draugija rengiasi 
minėti 30 metų jubiliejų. Abi 
draugijos yra tvirtam stovy; 
nariais ir finansais. Daug yra 
gero nuveikusios neviea sava

I*a.

sidėti dar turite progų. Ypač 
biznieriams tinka prisidėti, 
nes per tai jie save išsigar 
sina plačiai visuomenei.

Bingo tikietai yra po lOo 
Jų jau dabar galima pirktis 
'.įsose kolonijose pas “Drau

Birželio 3 — 13 d. 259 R gC” agentus. Y’aJ pirkę te- 
5th st., Brooklyn, K. Y. ikiuu tikietus turės progų gau- 

Atlyginimas už misijų dar , tį vienų iŠ gražiausių dovanų, 
bų ir aukos skinamos stato*-1 __ _______ _____

O. *«”• “JB UMIE ilfflU
2--. “ m ūmi mų

1Av. . . , , - saleziečių misijomenus kun.'aus. Džiaugiasi day tome‘ių a
sugebėjimu vieningai dirbti ’ . r T®. ,n,s,jv’
parapijos labui. Nedidelė pa- &rl i etuvų.
rap:;a, bet viskas gražioj tva
rkoj. Net rengiamasi prie į- 
steigimo aavoe mokyklos. Kle
bonauja sumanus ir pasišven
tęs knn. Leonas Praspalius.

Vyčiy Iškilmės

BRIGHTON PARK. — 36 
Vyrių kuopa — Spalio 10 d., 

' apvaikščiojo savo jubiliejų.
Spalių 6 d. palaidota Sta-! Iš ryto, prisisegę po gyvų gė-

Bar:, labui, bet . Tjsi ir
ir aukomis parap,jos „ kartu 8U centr„ ir ap6.

gyvenančio ūkininko duktė, krifio valdybos nariais, daly- 
ligiausių metų Oninėms iri Velionė žuvo autontobilio ne-fvavo in corpore šv. Mišiose 

KaLimieriečiamsl laluėj. Buvo gimusi Chicagoj, 'ir šv. Komunijoj. Vyčių oho-
------------ lankiusi Šv. Kryžiaus mokyk-, ras įspūdingai bažnyčioje gie-

šv. Vardo draugija laikė lų. Palaidota lietuvių par api- dojo, po vadovyste muz. S. 
smsinnkfruų. Išrinkta nauja jos kapnoso- Lai geras Vieš-1 Rakausko. Gerh. kleb. kuu. 
valdyba; Vineas JuknialD pį-bpąts suteikia jai amžinų atil- A. Briška laikė iškiftningas 

Abromaitis rašt,jsjl T, P.
______;L:.i ........ in...... ........■■■■■■ '

Čtzaiiskų Koncertas 
Ir Vodevilis

WO»CESTER, MASS. — 
Spalių 3 d., vakare, Aušros 
Vartų parapijos salėj įvyko

apie halso lavinimą už eilinę 
mokytojų. Jų balsai publikų 
stačiai žavino. Duetų “Lietu 
va” Čižauskai išpildė didžiau 
sau pasisekimu.

Juokų dalį sumaniai, tikru 
lietuvišku sąmoju, išpildė J.

muzikę Cižauskų koncertas ir , WatažinskaS) A Vienutis, A 
juokų vakaras. Šals buvo pib'įp R TamaK5nai. 
na žmonių, kurių tarpe ma
tėsi kun. Vašy s, kun. Švedas, 
MIC., kun. Bakanas, kun. Pau 
Bukonis, MIC., dr. Riniavi- 
čius, dr. Vaikšnoras, adv. Mi
leris, muzikos praf. Jonas Ba
nys, MIC., Mamartas ir kiti 
įf.ymūs svečiai.

Įžanginę kailių pasakė knn. 
Vasyg, vietinis klebonas, ku
rioje apibudino Čižauskų dar
buotę muzikėje. Tarpuose adv.

Ten buvęs

Kun. A. Drazdžio 
Misijii Kelionė

A. * A
JONAI JAMATUni*

mirė »p*lto 1«. J m, I ua.1. 
vuk., »ulaukę* puaėa »Btžkąu«.

KO* n Taupugėu A»*fcr.. 
ftIUiėu p*r*p., Obelių k»h»o. 
Amerikoje tftgyveao II metų.

PsMtke dideliame auMIdinie 
broli* vąiguu: Pedrą Ir .Saną 
Janąvlčluą. ftvoger) Juuzucą 
Putroėtų ir dau* kita giminių. 
Lietuvoje

Old Goki Duoda Jums 
šią Progą

šv. Mišias, p jo diakonas ir 
subdiakoftas* būvo kun. Juš- 
kevičruss ir kun. Jonelis. Čia 
galima pridėti, kad kun. Juš
kevičius buvo vienas iš pir
mutinių šios kuopos narių.

Po pamaldų bažnyčioje, vi
si buvo užkviesti pusryčiams 
salėje. Pasisotinus, visi išsis
kirstė į namus, bet vakare 
vėl sugrįžo kartu ir atsivedė 
savo gimines ir draugus, taip 
kad apie septintų vai. įėju
siam reikėjo stovėti — nebu
vo vietos prie staių.

Programas buvo įvairus ir! 
pritaikintus, o valgiai, tai jau

Pereitų mėnesį Old Gold 
Cigaretų dirbėjai pranešė rū
kytojams antrų dovanų kon
testų, šį kartų $250,000 ver
čiau $200,000 bus duodama 
dovanomis. Žinios apie šį 
kontestų perėjo per Amerikų 
kaip ugnis ir kiekvienos val
stybės, miesto ir kaimo žmo
nės stoja į šį koatestų. Šis 
naujas kontestas susideda iš 
pripildynm kalbos dykose vie
tose piešiniuose. Kiekvierfas 
žmogus turi lygių progų, dar
bininkas arbų kolegijos pro
fesorius. n

Šis kontestas kų tik prasi
dėjo ir ko ilgiau kontestas tę
sis, tuo labiau įdomesnis bus. 
Jei dar neįslojote, tai dar lai
ko yra. Nuvykit pas jūsų ar
timiausių cigaretų pardavėjų 
ir įsigykite Old Gold kontes
to buletinų. Buletine rasite 
pilnas taisykles ir smulklne- 
nas kontesto. Šekit patarimus 
atydžiai. Jei jūsų dealeris 
nebeturi bufetinų, kreipkitės 
į “DRAUGO” raštinę.

L*M«tuvėa»ia rdptnasi Ha- 
Mnakai.

KZbm paAarvotaa J. lAule- 
vtAlaua koplyčioje. go.
CaiUomta Avė

Laidotuvės įvyks AutradtenJ, 
Spalio 19 d.. 1997. U keply. 
čios S vai. ryto bus atlydote 
t Nekalto PrastdAjimo *venč. 
Panelės par. bažnyčią, kurtoj 
(vyks gedulingos pamaldos* už 
velionio sieig. Po pamaldų 
bua nulydėtas t ^v- Kastmlero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu** 
gLmines, draugus-ges ir pažys- 
tarmis-maj dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NuliOdę BroUo vaikei: Pet
ras, Amas, Asogerin gtanSgėM.

laidotuvių
Llulevičiua.
3572.

direktorius J
Tel. LAFayette

:Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

f Gėlės Mylintiems —--Vestuvėms Į 
Bankietams — Laidotuvėms — 

Pspeoėimams.
Phoae LAPAVETTnS RDO

JUOZAPAS 
rocį:evicius

Spalių mėn. 14 - 20 d. 16 kiekvienam patiko. Brightofl-
kAv allrztcz »»sezkChandler avė., Wilkes Barre, 

Pa.
Spalių 24 d. — lapkr. 3 d. 

220 W. 8th sk, Kewanee, III.
Ijapkričio 4 — 10 d. 502 W. 

A. Mileris supažindino žmo- Maįn gt ^estvilie, III. 
nes su OiŽatekų nuveiktais J^pkr. 21 — 28 d. 258 B. 
darbais muzikos srityje. Visi 14th st Chieago Ileighta, III.

Lapkr. 29 — gruodžio 5 d.buvusieji koncerte pripažino, 
kati programa artistiškai iš
pildyta, kad Čižauškni yra ti
kri artistai dainavime.

Muz. J. Čižauskas jau 35

717 — 18tb st. Chicago, IU. 
Gruodžio 6 — 12 d. 12259

Rinerald avė., Chieago, UI. 
Gruodžio 13 — 19 d. 703

metai kai dirba muzikoa sri-.^ Mai, West Frankfart> 
lyje ir yra didelis innaikoa; 
žinovas. Jo žmona, Marijona, 
taipgi visiškai muzikai atsi 
davusi. Kartų prof. Ch. Bo- 
ciian, Peabody Conservatory 
of music, pareiškė, kad č’i- 
zauskienė daugiau išmananti

Reikia tik pašaukti

tųvė Room 618, 208

m.
Gruodžio 20 — 30 d. 3905 

First st. Kast Chicago (In
diana Harbor).

Sausio 2 — 16 d. 114 W. 
SaraUiga st. Haltimore, Md.

Sausio 30 d. — vasario 13

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNEiR-PRL'ZIN

Geriausias patųrnavimas — Moteris patarnauja 
Pitone 9000 ' 620 W. 15th Avė.

VENEOAN MONUMENT CO., INC.

i .

Hdlrbėtai aukštesnės rūiies 
paminklų ir grabnUmlit

o-----
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Cbicagoj

Suvirk ie metų prityrimo

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-----o-----
Mes atlikome darbų daugeliui 

žymesnių Cbicagoa Lietuvių

527 KORTH WES1 
AVENUE j

Aitri gjrand AVK.

Telefonas 
SEEIey 610:

CHICAGO, ILL.

parkiečiai dar to nebuvo tu
rėję.

Iš visų pusių žiūrint ban
kietas nusisekė kuo puikiau
siai. . . •

Nariu pabrėžti, kad šios 
kuopos vyčiai palaikė savo 
žddį su pradėjimo laiku. Tai 
pirnintiaė organizacija tai pn 
darė.

Valio Vyčių 36ta kuopa!
Natis

100 Dovanų ftaporterių 
- Piknike

Katalikiškų laikraščių i'apo-
rterių ir agentų piknikas jau
čia pat. Jis įvyks spalių 24 d,
Vytauto Parke. Šiame pikai *

IfcMuša Kandis, Tarakonus ir Statos
pašaukti CENtral 

HEALTH-MOH ek

MATYKITE JI ŠIANDIEN
HEALTH-MOR

9051, arba raiyti laiškų, 9
rtas atvyks pas ras dykai pode- 

išaMfiaa H K ALT H-
spėrias

uumatruati, ir iiv-r kelias miautss 
MOB nagtkų. šaakife pardavėjų J. F. DANIS, kęao.

fabaal Ava, Chicago.

PETRENAS
APTIEKA

Tarime pilnų eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Reoeiptns sąžiningai 
išpildome.

2359 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Mirė spalio 1< d., 1937 m., 
3:60 vgl. po pietų, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo ift ėanevftžto apskr., Se
namiesčio parap.. NausėdSs km.

Priklausė Audros Vartų švč. 
Panelės Marijos Vyrų ir Mote
rų, ir Simaao Daukante drau
gijoms.

Patiko dideliame nulifldime 
tris sflnus: Arnoss, marčia Ma
rijonų, Juozapą, marčią Anas
taziją ir Lauriną, tris anflkus, 
broli ir brolienę, Mykolą tr 
Kastanciją Poeevlčluą du pus
brolius: Povilą ir Petrą Poce- 
vičius ir daug kitų giminių; o 
IJetuvoje dvi seseris: Elžbietą 
ir Agniešką, tris pusbrolius Ir 
kitas gimines.

K ūkas pašarvotas 1509 Ro. 
49th Avė., Clceroje.

Laidotuvės jvyks plrmadienj, 
spalio 18 d. lt namų 8:90 vai. 
ryto bus atlydėtas J Sv. Anta
no parap. balnyčią. kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos uft 
velioni* sielą. Pa pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pine*

Nueftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti ilose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: KdaOs, Marčios,
Brolis, Brolienė, Pusbroliai, 
(^■serys ir Utmtnėa.

Mažeika. telef. YARds 1188.

LAIDOTUVIŲ ČlREKTORIUS

John F. Eudeikis
mrunau n visblumia laidojimo įitama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vii Telefonai YARDS 1741-1742
4M9-07 Sa Hermltage Avė.
4447 Soulh Fairfleld Avemie

Tel. LAFAYETTE 0727

r\ Y K" A T *t0P*y^tos vhose
1/ I Chicagos dalyse

KluJlkltė m&rų Lietuvių radio aroeramų Kraut bale 
10:M vaL vakaro ii W. H. F. 0. stotim (US0 K.) — PrmaMįaa

.. >. tALTOUaiAS

NARIAI CtttCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I IIDIII A Kine PATARNAVIMAS HlnDULANbt DIENĄ IR NAKTJ
nvr A T KOPLYČIOS VISOSE 
OI KAI MIESTO DALYSE

S. M. Skabi 718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

——

1.1. Zolp
Juozapas Eudeikis
P. JRnfikas

1646 West 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-5366

IR 4704 So. Western A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

-rr-

laMuirSaiii
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyriee 42-44 E. 108 St, 
Phone PULIman 1^70

1 liutnidE 048 Są. California Avė. 
Phoae LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
LPettis

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3807 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phoae Cicero 2109 
6834 So. Weater> Avė. 
Phone GROvehilI 0X42

mSne.no


^rmadienis, spalių 18, 1937

VIETINES ŽINIOS Alabama, 14; Tennessee,^ » 
Duke, 201 Georgia Tech, 19 
Vanderbilt, 6; So. Methodist 0, 
So. California, 34; Oregon, 14 
U. C. L. A., 7; Oregon State 7 
California, 14; Calif. AggiesO 
California, 13; Coli. of P»c»f,0 
(second gaioe)
De Paul, 6; North Dakota, 0 
Detroit, 30; Catholic U., 0 
Columbia, 13; Buena Vista, 0 
AVasbington (St. Louis), 13; 
Bradley, 7
Bubuque, 14; Iown Westey., 6 
Notre Daine B., 32; Purdue

PARDAVIMUI MAMAS

A Hcro’s 
Reward

l 4354 Ro. M&plevrood Ava., krautuvė. 
4 kambariai, raradžlua. Prteftąstis
pardavimo — nUI*. Atsišauklt 10717 
So. Mlcrilgan Av*.

jos sode gražiai linksminosi 
prie “Scavenger Hunt’’ ir 
“Bonfire wiener roast”.

Iš Šv. Kazimiero 
Akademijos Bokšto

PARDAVIMUI OARAPS1VS
rardavlmul 40 karų garadtlus Ir bu* 
taa riandital West SldSje ant biz
nio gatvėa Maišyta aplellnkš. Da
ro gera taisymo blzn), pilnai lšren- 
duotas, savininkas nori prasišalinti 
16 biznio. Parduos ui prieinamą kal
ną. Rašykit:

DRAUGAS
2834 So. Oakiey Avė.. Box 356.

ir darbščios kryžeivės sudarė TefcejaS ZūriS Išvyko I 
planus metų darbuotei. Ka'p . y, , 7 . *
kuriuos planus jau vykdo. Omflnę Į Guamaniii 

----------  • Pagerbti Barikietę

Mūsų kapelionas kun. B --------- *-
Urba ir dvi seselės buvo iš-. Spalių 16 d. specialiu “Zy- 
vykę j St. Louis, Mo., kur da- pher” traukiniu j Omabų, Ne- 
lyvavo Tautiniam Katechetiš-^ braška išvyko Chicagos lietu
kam Kongrese. vių reprezentantas teisėjas J.

------------ 1 Zūris. Jis dalyvaus Omaha lie
Istorikių klasė vaizdingai;tuvių rengiamam bankiete pa 

ir linksmai praleido valandų Į gerbimui Amerikos. golfo čėin- 
James Sinipsan teatre, kur pi jono Jono Gudmano.
buvo rodama “Tbe Adven- Bankiete dalyvaus Omaha 
tnreS of ColumbUS . 1- AToht-riaL-n roktvklc aėctn.

-fannnt statyti aau naają namą 
n pertaisvti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

8739 So. Maplerrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.West Virginia, 13; Xavier, 

Viilanova, 20; Manhattan, 
Penu State, 14; Leliigb, 7 IRAKO DARBO

Mergina 19 m. amšlaus, baigusi auk
štesne mokyklą Ieško stenografuos, 
knygų tvarkymo arba generalinio 
ofiso darbo. Kalba' Ir rašo lietu
viškai. Telefonuoklt Hollycocrt 3527: 
Klauskit — Soghie Kasputis.

Lietuvos rašytojai šįmet lei
džia didelį metraštį, kuriame 
savo raštais kvietė • dalyvauti 
ir svetur gyvenančius lietu
vius rašytojus. Rašytojų drau
gija skelbia, kad į jos kvieti
nių gyvai atsiliepė ir • užsie
niuos p gyvenantieji lietuviai 
rašytojai.

PARDAVIMUI NAMAI

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė ir 7 kambarių flptaa Tinkamas 
dėl bučernės arba gros e mės. tiktai 
94990.00. Lengvi Išmokėjimai. Blz-^ 
nt Ir visą (rengimą parduodama aBB 
glat Gera proga geram blznier^M 

10146 St., Iavvrence Avė., 2 fdl 
itų — 5 kambarių mflrlnls namas.
, 3 karų, šilto vandens šildomas ga- 
radžlus — I. C. transportacija, tik
tai <7900.00. 31600 casb, balansas
Išmokėjimaia Pirmas aukštas dy- 
kAt Atsišauklt:

P. G. MAURER & CO.
10323 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 2230.

Dainų choro narės didžiuo
jasi ne tik pramokusios gra
žių dainelių, bet ypač. naujuo
ju Kimball Consolette, kurio 
skambumas sužadina jų balso 
stygas.

Dovana už didelę drųsų. Baigiųs sveikti apskrities ligoninėj Lige Debowski, kuris paro
dė didelės drųsos per vienos krautuvės apiplėšimų (liold up). Per susišaudymų jis du plė
šikus nušovė, bet ir jį plėšikai buvo sunkiai sužeidę, tik didelės gydytojų pastangos išgel
bėjo nuo mirties. Kadangi žmogus neturtingas, tai polic. seržantas M. Ahern ir Chicago 
Evening American įsteigė fondų, kuriam chicagiečiai parodė didelio palankumo. Atvaizde 
mūsų tautietis Stasys Pieša, Chicago Evening American raporteris įteikia Dubowskiui to 
fondo čekį $1,546.76 sumai. Sale Dūbovvskio žmona ir du sūnūs: 12 ir 8 m. amžiaus.

Houseurork. Asolst plaln cooklng. No 
bousehold laundry. Two chlldren. 
Small apartment. Ezpnrlence un- 
necesary. Tel. GRAceland 7188.

The Association for the Pro 
motion of the study of Latin 
paskelbė kontestų. Mūsų lo- 
tynistės O. Griciūtė konteste 
apdovanota aukso medaliu, o 
Lorraine Pilipavičiūtė garbės 
pažymėjimu. Tai naujas lai
mėjimas, kuris kelia mūsų a- 
kademijos vardų.

Į Talką Jaunai
REIKALINGAS PARDAVĖJAS

CICERO. — Nauja kuopa, 
naujos jėgos. Pradžia visuo
met būna sunki. Už tat kvie
čiame ne tik senesnes sųjun- 
gietes, bet ir visus ciceriėčiu? 
ateiti mums į talkų.

Spalių 31 d., parapijos sve
tainėje 4 valandų bus bunco 
žaidimas. Kiekvienam staliu
kui bus duota graži ‘dovana 
įžanga 25c.

Po žaidimo sųjungietės vi
sus pavaišins.

Engimo Komisija

Degtinė* perdavėjo* parduoti taver- 
nama. Gera* atlyginimas (commlsa- 
lon). Gera teritorija. Atsišauklt: 
ftohcland Tobacco and Liąuor Store 

11418 So. Michigan Avė.

. Per “grand opening” į re
storanų atsilankė katalikiškų 
laikraščių raporteriai pasvei
kinti restorano savininkes. 
Restorano vedėja Kotrina rū
pinosi visa tvarka, o jos pa- 
gelbininkė Lora buvo kasie- 
rė ir dalino dovanas svečiams 
ir kostumeriams. Rap.

Lietuvių Restorano 
Sukaktuvės

PARDAVTMUI MAMAS

Balto mūro krautuvė. Narna* 35x126 
pėdų... Išrend uotas kaipo taverna*, 
kambariai viršui. Narna* randasi ant 
Cermak arti Damen gatve*. Tele
fonuoklt savininką:

Brookfleld 5883.

T0WN OF LAKE. — Ju
čus Sis'ters Restaurant, 1603 
W. 47 st. šiomis dienomis lai
kė 12-kos metų sukaktuvių 
minėjimų. Ta proga restora
nas buvo naujai išdekoruotns. 
išpin stas. Pataikymai ir pa
gerinimai padaryta iš vidaus

Virš šimto ųlumniečių atsi
lankė į pirmų jį šių metų su
sirinkimų. Ištikimos savo Al
ma Mater reikalams užsibrė
žė keletu darbų. Pirmas ru
deninis šokis įvyks -lapkričio 
7 dienų, South to wn Ballroom. 
Baigus susirinkimų, akademi-

PARDAVIMI I RAKANDAI
Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vieną. Atsišauklt: 3367 Lituanica 
Ava (Krautuvėje).

STANISLOVAS BALCHIU-
NAS, pirma gyveno Ashland 
Pennsylvania. Neseniai miręs 
jo brolis Kazimieras palekiu-, 
nas jam palikė visų savo tuf«v 
tų. Jei žinote kur Stanislovas 
•Bakjiiunas dabar gyvena, pra
šome pranešti:
Charles S. Chelden, Advokatas 

1316 N. American Bblg. 
Pbiladelpbia, Penia.

SPORTAS SKAITYKIT! BIZNIERIŲ 

BARGENUS “DRAUGE“

JŪS BŪSITE MUMS 
DĖKINGI

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
REZULTATAI: THE BRIDGEPORT

KNITTING MILLS
F. Selemonavich 

f Sveterių Krautu-
\fwa2r - Atdara Kas 
> ' Di®na Ir Vaka
rį raia «•— Ir Sek-

madienials.
Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge
IV..H tub rt.wi.HW yra M- COTegie T, 9; Notre Dsme, 7 

tikroj,j rodelis, tai a«k„ K Northwe5tern, 14. p^, 7 
to: dirba 20 ve.terki,, septyrf wjsconsin> 13. Iowaj 8 
rirėja, įer, ind, plovėjai. Vi g
81 dari minkai ir prinwtOT1, 16; Chicago, 7
yra .ivtnt lai. j Nebraaka. 0; Iklahoma, 0

Per “grand opening*’ tu-1 Kansas, 14; Iowa State, 6 
tėjo nepaprastai daug kosi., J Kansas State, 13; Marąuette 0 
merių iv po to vis daugi*" į Ihtrvard, 0; Navy, 0. 
kostumeiių lankosi. Yale, 15; Anmy, 7

Reikia priminti, kad šie Michigan State, 2; Missouri, 0 
restoiano vedėjos Juciūtės y- Syracuse, 14; Cornell, 6 
ra lukūro Dariaus seservs. Dartmouth, 41; Brown, 0

Prus porų metų jų motina IToly Cross, 7; Georgia, 6 
mirė ir lota lydėjo jų į Lie Cblumbia, 26; Pennsylvania 6 
tuvų, i Judrėnus, palaidoti Pittsburgh, 0; Fordham, 0 
vietos parapijos kapuose. Tulane, 7; Colgate, 6

Proga Laimėti Turtą

Pereitų mėnesį mūsų dien
raštyje buvo paskelbtas nau
jas $250,000 Old Gobi Kon
testas. Mums smagu paskelb
ti dabar, kad konteeto vedėjai 
ir dabar neužmiršo mūsų lai
kraščio skaitytojų. Šiame kon
teste, Old Gold vėl dboda mū
sų skaitytojams progų laimėti 
vienų iš 1000 dovanų.

Mes žinome, kad daug žmo
nių interesuojasi šiuo kontes- 
tu. Kur tik einate, motote 
žmones skaitant Old old Pie
šinių Buletiirus ir rūkant Old 
Gold'Cigarėtus.

» m /l.i t*
Šiame konteste nėra jokių 

mįslių išrišti. Nereikia jokių 
žodynų, arba enpykloped’ijų. 
Paprastas žmogus arba pro
fesorius turi lygių progų lai- 

jmėti dovanų. Dabar sakome, 
kad dar neįtojote į šį kon
testų įstokite dabar, gal lai- 

I mesite vienų iš 1000 dovanų. 
Ši proga laimėti turtų paai- 
taiko vienų kartų j gyvenimų. 
Nepraleiskite šio* progos, ban
dykite laimėti dovanų. Be to 
jūs būsite dvigubai užganė
dinti, nes snsipažinsit su dvi
gubo švelnumo Old Gold Ci- 

I garėtais, jie visados švieži ir 
K padaryti iš prize crop tobpkų.

no dust asiles COAL
Anglys

Senos mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pečius labai 
vargina Jus ir yra nešvarus Ir 
nesveikas. Duokit savo šeimynai 
švarią Ir sveiką šilumą, j tat syki t 
Sun Flame AltejlnJ Pečių. flls 
pečius, tat padirbtas, kad šiluma 
eina J kambarj, o ne J kaminą. 
Ateikit paaltelrlautl apie šj pečių. 
Turime jums tinkamą mlerą.

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .......................
Mine Run ...............
Egg .................... .. ..........
Nut .............................. ..
Sereenings (Indiana)

PIRKIT DABARH KJ 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIK8T 
PRI KMlE8ftIUO6E

UNIVERSAL •
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670 (

Sun Home
Oil Burninę Heater

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio. 

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo . $59.50 ir auk

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

■■■■■■■■■■■H Neatidellokite*ilgiau, an
• • \ '* - R -n n,tilkit k'.'-'t -litl.tir n

r" Prnn,l*HI kati /.ie
"l!1 ,n" Vls,l,i nM,nli- 
kiti liukus pirklį nmrli-

■' v ■ .ą kol orns gružus.
. - nnglvs smisos ir jų pri

’;**\*:įI**'B IrrirMts. Halmr

nnglis už žctiiėsnę knitiip

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

DYKAI 50 GALIONŲ ALIEJAUS
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAUSIO »UKL OIL RAFINIKIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MIK 
BU CITY 8EALER APMIRŠTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIfl 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE
CANal 2020

3409 _ 3417 So. Halsted St, 
Td. Boulevzrd 7010-8167

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, Iii.

16th St. ir 49th Ct.
OIOEBO, ILLIK0I8 

Tel. Cicero 311

Bndribo iymOs nulio programai!
Nedėlioję; WCFL — #70 Kll.. kaip 7:38 v. vak. 
Kėtvergats: WHFC — 1420 KIL, nuo 7 Iki 8 vai. vak. Adomas Bernadišius, sav

Pocahontas Mine Run — T onas $7.4( 
Stambios perkant 3-kta Tonus ar daugiauCRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel, REPublic 8402


