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SUKILĖLIŲ LEKTUVAI-
NELAIME RADIKALAMS 
Visuose frontuose radikalų 

pajėgos tr iuškinamos 
MADRIDAS NUSISKUNDŽIA, KAD 

SUGRIEBTI KOMUNISTAI 
NEGLOSTOMI 

G I B R A L T A R A S , rugp. 14. 
— Ispanijos sukilėliai Įsigijo 
no mažą skaičių didelių lėktų-
vų, kurie kaip pasirodo, yra 
t ikra nelaimė Madrido radika 
lu vvraausvbei. Sukilėliai su 
tais lėktuvais baigia valyti 
t a rp Morokos ir Ispanijos są
siaurį ir jau be didelių kliū
čių gali iš Morokos perkelti 
kariuomenę Ispanijon. 

Be, to, su tais lėktuvais vi
suose frontuose triuškinamos 
radikalų pozicijos ir pajėgos. 
Kai kurie radikalų valdomi 
miestai padegti su orinėmis 
bombomis ir milicininkai iš
blaškyti. Badajoz miestas lie-
psnose ir kas valanda laukia
mas ten sukilėliu įsiveržimas. 

San Sebastian mieste radi
kalai vos laikosi. Turi mažai 

DĖLKO NĖRA SKUBOTAS 
MADRIDO PAĖMIMAS 

TT ENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 14. — Žinovai pripažįs
ta, kad ispanų sukilėlių šiau
rinės armijos vadas gen. Mo
lą seniai būtų galėjęs su savo 
pajėgomis sutriuškinti radika
lų pozicijas i r paimti Madri
du. J i s to nepadarė dėl svar
bių priežasčių. 

Pirmoji tų priežasčių tai ta, 
kad su Madrido paėmimu ne
būtu sugriauta radikalu w -
riausybė, kuri visados galėjo 
nusikelti kitur į savo valdo
mus plotus ir ten funkcijuoti. 
Tad suikilėliu vadovvbė nus-

y 

prendė ko daugiau susiaurin
ti tuos plotus, kad Madrido 
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na išžudyti visus neradikalus 
vyrus ir moteris, jei sukilė
liai nepaliaus puolę miesto. 

Sukilėliai žygiuoja Malagos 

radikalu neturėtų kur apsista-
- * * « * . « . 4r « * t a J * g ras i - , . 3 f i n l r i r t M ' " " 

Kita priežastis, daugiau 
svarbesnė, tai ta, kad Madri
de gyvena sukilėlių karininkų 
daug namiškių ir giminių, kutink pakeliui kovodami su ra 

dikalų grupėmis. 
Sukilėlių vadovybė kampa

niją veda planingai. .Ii turi 
reikalingus gabumus. To viso 
neturi radikalai. Nepakanka i 
darbininkų minias įginkluoti | ^ / 

, * • i- v . ' . v , _ : prie ir jas drąs-nti gražiais žade- ' 
j imais. Reguliari kariuomenė 
kaip šieną kelta šią kovotoju 
žaliavą. Dėlto radikalų prieši
nimasis yra daugiau niekas, 
kaip tik sąmoningas žmonių 
žudymas. 

Pasaulio susisiekimas su 
Ispanija, išėmus Madrido ra
dikalų propagandą i>e.r radi
ją, visiškai nutrauktas . 

rių nenorima statyt i pavojun 
I apšaudant ir iš lėktuvų bom-

bas. svaidant i miestą, ko ne-
i 
i būtų galima išvengti pa imant! 
miestą. Desperacijos apimti j 

radikalai nusisuktų ten 
tuos žmones ir jvvkdvtu 

erdvnes. 

CLEVELAND, O., rugp. 14 
— National Union i'or Sočiai 
Just ice nacionalds suvažiavi
mas šiandien a t idarvtas kon-
vencijų salėje. %\ 

Apie pusvalandį dešimtys 
v&įfe: ir 

svečių raliavo kun. C. E . 
Coughlinui, neduodami pro
gos jam kalbėti. 

Radijo kunigas taip daug 
numylėtas ir pagerbtas, ko jis 
niekados nesitikėjo, kadangi 
jis neieško sau jokios garbės, 
bet tik kovoja už šalies gy
ventojų gerovę, ypač už tuos, 
kuriuos turtingieji laiko pa
vergę ir išnaudoja. 

Kun. Cough'lin iš anksto pa 

H E N D A Y l Į : Prancūzija, 
rugp. 14. —pfa t i r t a , kad Is
panijos sukilėliai turėjo dery
bas su Madrfdo radikalu vy
riausybe dčrfiptsikeiU.r.o karo 
nelaisviais. $ | iug ka^s sakė, 
kad tuo kcliufbuvo si-.kiama 
taikos, kad.visiškai nutraukys] 
namin] ka 

Sukilėlius pastūmė į dery
bas su radiikaJais, kad išvada 
vus Barcelonoj suimtus gene
rolus M. Goded ir A. F. Bu-
rriel. Sukilėliai ,už jų paleidi-

įmą. siūlė paleisti suimtus žy
miuosius radikalus. 

LENKIJA PASILIEKA 
PRANCŪZIJOS SĄ

JUNGININKĖ 
VARŠUVA, rugp. 14. — 

Lenkijos vyriausybė paskelbė, 
kad * ja įtikino čia viešintį 
Prancūzijos vyriausybės ats
tovą gen. Gamelin, kad Lenki
j a visados pasilieka Prau*mzi : 

gininkė, tačiau ji zervuoj 
sau teisę lasvai veikti kitose 
politinėse plotmėse. 

Lenkija turi vilties gauti 
paskolą Prancūzijoje. Neturi 
ištekliaus ginklavimuisi. 

IR AMERIKOS ŽEMYNAS PERSUNK
TAS RAUDONĄJA PROPAGANDA 

WASHTNGTON, rugp. 13. 
Nors Amerika v ra toli nuo 

• 

Ispanijos ir nieko bendra ne
turi su vykdomu ten baisiu 
kraujo .liejimu, oficialus Wa-
vshingtonas vis gi daug įdo
mauja įvykiais toj nelaimin
goj šaly. AVasbingtonui ne 
svarbu, kuri pusė laimės Is
panijoje, ar sukilėliai, a r ra
dikalai. Tik svarbu, ar ta ve
dama kova bus lokalizuota 
tik vienoj Ispanijoj, a r gal ji 
persimes Europon. Pas tara
jam atsitikime būtų ne valsty
bių prieš valstybes karas, bet 
kliasių tarpusavės skerdynės. 
Su šiomis skerdynėmis nacio
nalizmas būtų pakastas. J o 
vietą užimtų tik žmonių klia-
sės, kurių viena turi ištek
liaus, o kita skursta, kaip pri
pažįsta net daugelis konserva
torių. 

s t ruktorius J . T. Lowe buvo 
Ispanijoje, kai ten pasireiškė 
revoliucija. J i s y r a nuomo
nės, kad ši revoliucija nerei-
kalingai sukelta. J a u tekę pa
tirti , kad Ispani ja kitais rin
kimais būtų be kraujo liejimo 
nusikračius kairiąja vyriausy
be ir radikalų " l iaudies fron
t u " . 

Galimas daiktas, kad ta ip 
būtų Įvykę, jei įsigalintieji r a 
dikalai nebūtų vykdę raudo
nojo teroro. Visi sąmoningi 
ispanai, įėmus ir pačią liau
dį, negi galėjo sudėjus rankas 
tylėti ir nieko neveikti ma-

• 

tant, kaip radikalai gria.uja is 
torinius tautos paminklus, 
kaip plėšia ir degina Katalikų 
Bažnyčios per ilgus šimtme
čius sukurtus kultūros židi
nius ir šventoves, kad jų vie
toje suvijus -bolševikiškus Hz-

Skurstančią žmonių kliasę dus i r visoj šaly iškėlus Leni-
nesunku sukurstyti , kad ji ko- no papar t i . Vykdant tokį tero-
votų už geresnę buitį. Radika- [rą, vargiai būtu buvę sulauk-
lai — socialistai ir komunis- Į t a kokių nors kitu rinkimų. 
lai? yra žinomi skurdžių kurs- Šios priežastys tad ir pateisi-

r*ytytčjat^pėt lairs tai . - ^ h r S T ^ - ' j n a sukeltą jevoliwiy%; kurkti 

Ši kartą sukilėlių vadovybė reiškė, kad jis neturės jokios 
nusprendė susiaurinti Madrido diktatūros suvažiavime, nedo-
radikalų valdomus plotus ir minuos gausingojo susirinki-
paskiau pagalvoti, kas turi bū nio. Suvažiavimo dalyviai pa
ti daroma su Madridu. Kad į tys laisvai tesvarsto savo or-
išvengus miesto išgriovimo ir ganizacijos programą ir spren 

LISABONA, rugp. 14. 
Žiniomis iš Madrido, radika
lų vyriausybe reiškia susirū
pinimą, kad jai nesiseka ka
riauti su sukilėliais ir apgaili, 
kad sukilėliai sugriebtų radi
kalų žudikų neglosto, bet tuo
jau stato prie sienos ir su
šaudo. 

Dėl šios radikalams nelai
mės Madrido vyriausybė skun 
džiasi pasauliui. Girdi, tai bai 
sus sukilėlių darbas. Kai ra
dikalų gaujos žudo nekaltus 
žmones, Madrido vyriausybei 
nėkiek nesusopa širdis. 

kraujo liejimo, sukilėliai svar
sto sumanymą iš visų pusių 
Madridą aklai atkirst i ir pri
versti radikalus kapituliuoti. 
Tas galima padaryt i , kadangi 
sukilėlių armijos visur daro 
pažangą ir .Madrido radikalai 
greit neturės kur dingti. 

jdžna, kokias pozicijas turės 
užimti per ateinančius lapkri
čio mėnesį pnezidencinius rin 
kimus. 

Daugejiui radikalų, kurie 
gyvena numatomų savo laimė
jimų viltimi, nepatiko šie pa
sitarimai ir minėti generolai 
sušaudvti Barcelonoj. 

Po šio jvvkio sii'kilėiai nu-
traukė derybas su Madridu 
pažymėdami, kad radikalais 
pasitikėjimas neįmanomas. 

PRANCŪZIJA UŽDRAUD
ŽIA REKRUTUOTI 

SAVANORIUS 

uz-

PORTUGALIJA PROTES
TUOJA MADRIDUI 

BARBARIŠKUMO 
LIEKANA 

PARYŽIUS, rugp. 14 
I *. ranc ūz i jos vyriau s y 1 )ė 
draudė rekrutuoti savanorius 
prancūzus radikalus Prancū
zijoje, kad juos pasiuntus M a 
drido vyriausybei pagelbon. 

Vyriausybė pasisako, kad 
ji tačiau negali uždrausti in
dividams vykti Ispanijon ir 
ten prisidėti prie karo vieno
je, a r kitoje pusėje, arba reni 

PARYŽIUS, rugp. 14. — ti kariaujančiuosius privačio-
Iš Brazilijos ištremti ir per mis pinigų kontribucijomis ar 

PABĖGO LYDIMI PER 
PRANCŪZIJĄ KOMU

NISTAI 

alurfai ir yra kalti už šiandie
ninius įvykius Ispanijoje. 

Oia aiškinama, kad kliasių 
karas būtų tarptaut inis karas, 
.lis išgriautų Europoje civili
zaciją ir galėtų persimesti 
net Amerikos žemynam Il
siame žemvne radikalai kurs-
tytojai daug dirba. Štai Me-

| ksikoje, j au ilgi metai kaip 
suradukalėjiisi vvriausvbė lai-

• ko pavergusi ir prispaudusi 
j milijonus valstiečių. Ši vy
riausybe nepakankamai rau
dona ir todėl raudonieji radi
kalai seniai jai duobes kasa. 
Tad ir Amerika nėra apdraus 
ta nuo kliasių karo. , I M B V , H | T C , 

P A R i Z l l S, rugp. 14. — 
Kad sulokalizavus Ispani-JĮš Madrido su lėktuvu atvež-

svarbiausias siekimas v.ra iš-
naikinti teroro vykdytojus ir 
šaliai grąžinti tvarką ir ra-
mvbe. 

Europos atsakingi valstybes 
vyrai privalo stengtis, kad 
Europą apsaugojus nuo klia
sių skerdynių. Ispanai patys 
vieni be kitų kišimosi pasi-
kaus ir pasitvarkys. J i e suge
bės nusikratyti bolševikizmo 
agentais — teroro vadais. 

BOLŠEVIKU AUKSAS MA
DRIDO RADIKALAMS 

jos karą, reikia pr i tar t i P r an - Į t a Parvžiun 5 
I 

cūzijos socialistu vyriausybei, vertės aukso. 
milijonų dol. 

ŽUVO TRYS ARMIJOS 
LAKŪNAI 

NEW KENTCOURT-
HOUSE, Va., .rugp. 14. - Ar
t i čia laukuose liepsnodamas 
nukrito mili tarinis lėktuvas. 
Žuvo t ry s lakūnai. Vienas ka
rys išsigelbėjo su parašutu. 

Portugali jos vyriausybe pro
testuoja Madridui. 

Ispanijos .radikalų vyriau
sybes kariuomenės apie 30 ko
munistų karių ties Campos 
Maior įsiveržė Portugali jon ir 
iš ten pagrobė i r nužudė ispa
nų kariuomenės pabėgėlį pulk. 
Įeit. B. Moniz, 

Prancūziją poilicijos lydimi 
į Šveicariją septyni komunis-

OWENSBORO, Ky., rugp. Į ta i pabėgo iš traukinio. P ran 
14. — Teismo nuosprendžiu j cūzijos komunistai jiems gel

bėjo pasprukti . Du greit su
gauti, kiti bėgliai ieškomi. Ko 
munisitai y ra 4 rumunai ir 3 
lenkai. 

pakar tas negras Rainey Be-
[thea, 22 m. amž. Apie 10,000 

LISABONA, rugp. 14, — [ žmonių matė mirtįe,s bausmės 

NUSPRENDĖ BOIKOTUO
TI NACIŲ PREKES 

ŽENEVA, rugp. 14. — Pas 
aulinis žydų kongresas kovai 
prieš nacius nusprendė boiko-

vykdymą. Kentucky įstaty
mai nedraudžia tos rūšies vie 
šųjų reginių. 

Nubaustasis kriminališ-
kuoju sumetimu užpuolė 70 
m. amž. moteriškę, kuri po už 
puolimo mirė. 

PARYŽIUS, rugp. 14. — 
Prancūzijos parlamentas bai
gė sesiją i r porai mėnesių nu 
trauke veikimą. 

I š uosto Le Havre jie tu
rėjo būti siunčiami į savo 
kraštus per Vokietiją. Susi
rinkusių komunistų minia rei-

|kalavo, kad būtų siunčiami per 
Šveicariją. Paklausyta i r štai 
kas turima. 

tuoti Vokietijos nacių prekes, niuose: 

SEOUL, Korėja, rugp . 13. 
— 96 asmenys žuvo pietines 
i r centrinės Korėjos potvy-

MASKiVA, rugp. 14. - - Su-

ba maistu. 
Prancūzu vvriausvbė tuo 

nori įrodyti, kad jos sumany
to neutralumo klausimas esąs 
širdingas. 

Prancūzija iš Vokietijos vis 
da r nesulaukia atsakymo neu
tralumo reikalu. Kitos valstv-

* 

bes sutinka. Sutinka ir Ttalija 
su mažomis išimtimis. 

ŽVAIGŽDŽIŲ KRITIMAS 

Chieagos universiteto Yer-
kes observatorija, AVilliams 
Bay, AYis., skelbia, kad per ke 
lias naktis prieš brėkštant bus 

sektas Trockio k o n t r r e v o l i u e i - ( r a a t o m a s žva iKždž i l-< s t i r n a s 
nis sankalbis-. Kontrrevoliu-
cijos sukėlimui Trockis pri
siuntė Rusijon savo penkis a-
gentus. 16 sankalbininkų su
imta. Ieškoma jų daugiau. 

šiaurytinėse padangėse. 

Šios krintančios žvaigždės 
tai Perseido meteoritai, ma-
t\t, suirusios kokios nors ko-
mėtos dalys. 

kuri dirba už Europos valsty
bių sutarimą, kad nesikišus 
į ispanų savitarpį karą. Nė 
viena kuri ispanų pusė netu
rėtų būt remiama šioje kovo
je. Tas y ra vienatinė priemo
nė apsaugoti Europą nuo grę
siančio kliasių karo. Pa t s Va
tikanas pageidauja šios prie
monės, nors radikalai mela
gingai tvirtina, kad Vatika
nas yra ispami sukilėlių pu
sėje. Vatikanas y ra tik tiek 
susijęs su įvykiais Ispanijoje, 
kiek tas liečia išimtinai žmo
nių dorovę. Politiniai dalykai 
jam ne galvoje. Suprantama, 
kad Vatikanas didžiai apgaili 
ir smerkia radikalų žygius, 
kai jie plėšia ir degina bažny
čias, vienuolynus, įvairias ka
talikiškas įstaigas, žudo kuni
gus, vienuolius ir vienuoles. 
Bet atokiai stovi nuo politi
kos. 

Laikraštis Le Matin rašo, 
kad šis auksas y ra Maskvos 
kontribucija Madrido radika
lu vvriausvbei. Madridan bu-
vo pasiųstas pasireiškus suki
limams. 

Xeždnia kokiais sumetimais 
šis auksas atvežtas Parvžiun. 

w 

To priežasties gali būti viena 
iš dviejų: arba auksas čia at
vežtas, kad nupirkus ginklų 
amunicijos i r karo medžiagos 
Madrido radikalams, arba nu- f" 
jaučiama, kad Madrido radika 
lų režimui baigias gyvavimo 
dienos. 

I 

ii 

A T Ė N A I , rugp. 14. — Gra i 
kajois vyriausybė suvaržė auk
so išvežimą iš šalies. 

ORAS 
CHICAGO S R I T I S . — Nu-

Georgetown universiteto in- matoma giedra i r šilčiau. 
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Šia proga norime pastebėti, kad vargo
nininkų tarpe turime ne tik gėry muzikų, 
bet ir visuomenes veikėjų. Daug jų aktyviai 
dalyvauja mūsų organizacijų veikime. Jie 
darbuojasi Federacijoj, LRKSA., LDS., Vy
čiuose ir 1.1. Paskutiniais keleriais metais 
jie pradėjo organizuoti dainų dienas, orga
nizuoti chorų sąjungą. Šis naujas judėjimas 
mūsų visuomenę džiugina. Reikia tikėtis, 
kad jis nemažės, bet plėsis. 

Taigi, Vargonininkų Sąjunga, išgyvenu
si dvidešimts penkerius metus, nėra be nuo-

5 

B po mano balanos 
Morkus 

zikas ir kompozitorius Verdi 
pelnų. Jubiliejaus proga malonu yra ją pa-Jįg £ios viešnios nagų išsprukti 
sveikinti, palinkėti gražaus pasisekimo sei
me ir pareikšti norą, kad ir ateityje ir sąjun
ga ir atskiri jos nariai dirbtų kultūrinį dar
bą ir dalyvautų mūsų organizuotoj tautiškoj 
ir katalikiškoj akcijoj. 

Ne tik dabar, bet ir kitados rar didžiausių nuopelnų tautai 
ir bažnyčiai užsipelnęs ir nie
ko nekaltas ir tikras veikėjas, 
ar mažai kam žinomi jo prieši
ninkai. Tik valandžiukę. 

iš taute jimo žygis visur ir vi
sados su vardų ar pavardžių 
darkymu prasidėdavo. Taip, 
kad net ir įžymusis italų mu-

PRIMENA VYČIŲ UŽDAVINIUS 

nesuskubo. Buvo taip. Gimė 
Italioj. Iš italų tėvų. Eteiškia, 
italas. O betgi krikšto užrašą 
beskaitant, mažiau su istorija 
susipažinusiam, ne kartą abe
jonė užklausimo tašką stato. 
Ve kame dalykas. Verdės tė
vai aiškiai krikšto tėvams į-
sako, jog vaiko vardas turės 
būt Giuseppe Fortunino Frau-

ŠIOS DIENOS ŠVENTĖS PROGA 

Šiandien Žolinė. Tai Švč. Marijos į Dan
gų Ėmimo šventė, kurią iškilmingai švenčia 
visas katalikiškasis pasaulis. 

Švenčiausia Marija buvo nekaltai pra
dėta. Visas jos gyvenimas buvo šventas. J i 
buvo pakelta Dievo Motina. Dėl to J i su 
kūnu buvo paimta į dangų. 

Kadangi kiekvieno žmogaus pareiga šioj 
žemėj daryti gera, siekti tobulybių ir pelny
ti amžinąjį išganymą, dėl to Šv,čw Marija vi
siems yra tobulo ir švento gyvenimo pavyz
džiu, ^j 

Pasaulyje gyvenant, nelengva yra pasek
ti Šve. Panelės ar bent šventųjų keliais. Dėl 
to trokštantieji vesti tobulesnį gyvenimą, la
biau pasišvęsti Dievo garbei, stoja į vienuo
lijas, atsiskiria nuo įmonių, nuo nuodėmin
go pasaulio. 

Mūsų tautoje, ačiū Dievui, ir jau yra 
ne viena, bet keliolika vienuolijų. Jų nariai 
vienuoliai, save visą pašvenčia Dievo garbei, 
kiek galėda'.ni, shngiasi tobulai gyventi, nu
sižeminus tarnauti žmonėms, dirbti savo ar
timo gerovei, savo tautai. 

Štai, šiandien, čia pat, Amerikoj, lietu 
vaičių vienuolynuose (Šv. Kazimiero ir Šv. 
Pranciškaus) įvyksta didelės ir reikšmingos 
iškilmės. Visa eilė lietuvaičių palieka vie
nuolėmis, atsižadėdamos pasaulio ir paža-
dėdamos sekti Kristų įr Švč. Mariją. Tas jų 
pasižadėtas sekti kelias veda į tobulą, į šve
ntą gyvenimą. Beveik visų vienuolijų obal-
bis — mukia ir darbas. Tas obalsis ne tik 
jų įstatuose įrašytas, bet praktikuojamas. 
Pažvelgkime tik į lietuviu vienuolijų gyveni
mą ir darbus, o pamatysime, kiek daug gra
žių ir naudingų darbų jos nuveikė ir Bažny
čiai ir tautai. Ar atėjo kam nors į galvą 
klausimas, ar mes, Amerikos lietuviai kata
likai turėtumėme tiek lietuviškų, katalikiš
kų pradžios mokyklų, jei ne vienuolės Kazi-
mierietės ir Pranciškietėsf Ne. (Jai nė vienos 
neturėtumėme. Ar turėtumėme mergaitėms a-
kademijas, jei ne tos pačios vienuolės ir ber
naičiams kolegiją, jei ne vienuoliai Marijo
nai? Žinoma, kad ne. Kaip svarbų vaidmenį 
tos mokyklos vaidina mūsų religiniame ir 
tautiniame gyvenime, berods, ir rašyti apie 
tai netenka. Tai mūsų religines ir tautinės 
tvirtovės pilna to žodžio prasme. 

Dėl to kiekvienas doras lietuvis, kuriam 
rūpi savo tautos gerovė, turi džiaugtis, kad 
mūsų vienuolijos auga naujais nariais, pasi
ryžusiais visą gyvenimą pašvęsti ir savęs 
tobulinimui, šventumo siekimui ir mūsų tau
tos gerovei. 

Mes nuoširdžiai sveikiname šiandien įsto-
jančius į vienuolijas ir linkime savo priža
duose ištesėti iki galui. Telydi jus Dievo pa
laima, žmonių maldos ir parama! 

*'Darbininkas", rašydamas apie L. Vy
čių XXIV seimą, stebisi, kad tai organizaci
jai reikia seimuoti net tris dienas. Anot jo, 
užtektų dviejų dienų. Juk ji nebėra tiek gau- j cesco Verdi. Kūmai, aiškus 
singa, kaip seniau kad buvo. Savo laiku Vy-j dalykas, tik taip kunigui ir 
čiai turėję šešis tūkstančius narių ir užsimo-f p a s a k 0 . j ^ t gi kunigas ištau-
jimai buvę platūs. Tuo būdu ir seimui m- . tė j imo vortinkliais gerokai šu
kėje pašvęsti daugiau laiko. Dabar organi 
zacija sumažėjus. Tris dienas seimuojant, pa
laikoma senovėo tradicija. Laikui užpildyti 
daug kalbama apie smulkmenas, svarbiems 
reikalams mažai laiko tepašvenčiama. "Dar
bininkas" pagaliaus klausia: 

"Ištisų, kam gi Vyčiai gyvena f Iš 
viso, kokia yra jų esimo prasmė! Jie 
patys į tai atsako savo himno žodžiais: 
Ei, Vyčiai! gyvenam Tautai i r Bažnyčiai. 
Kai kurie Vyčiai gal kartais tai užmirš
ta, bet mes, visuomenė, tai atsimename 
ir jiems primename: Vyčiai, negriaukit 
savo obalsio!" 
Toliau laikraštis primena ir tą, ,kad Vy

čiai turi daug savo naminių problemi]. Na
grinėja jas uoliai ir sumaniai. Bet sako, kad 
pasinėrę savo naminių reikalų smulkmenose,jneuzsjgauna, uet priešingai, jį 
teneužmiršta svarbiausios savo esimo prob-1 dažnai pas save kviečia ir 

painiotas, ne taip, o tik sa
vaip vardus nukreipia. Pagal 
jo išėjo kur kas kitaip. Va 
dinasi, — Joseph Furtunin 
Francois Verdi. Kitaip sakant, 
iš krikšto užrašų, Verdi dau
giau panėši prancūzui, kuriuo 
niekad nebuvo, negu italui, 
kuriuo ištikrųjų yra. 

Verdi, kaip Ir visi kitį niu 
zikai, be galo jautrus ir gai
lestingas buvo. Anąjį elgetą, 
kurį kitados da vaikučiu bū
damas o savo tėvukų užeigo
je pažino, ir dabar jo ne tik 

lemos — gyventi Tautai ir Bažnyčiai. 

SKAUDUS, BET TEISINGAS ŽODIS 

meiliai praeities dalykus su 
juo narplioja. 

Verdi iš pat pradžių kuni
gu būti ketino. Tik paskiaus 
j r visai netikėtai ne kunigu, 

Jack Sharkey, įžymus mūsų 
tvirtuolis, ir dar kartą su vi
su smarkumu atgal pačių ge
riausių kumštininkų pirmon 
eilėn risčiuoja. Nepaprastas 
užsimojimas. Kadangi mažai 
kam tenka kartą pralaimėtą 
drutuolio vainiką ir da kartą 
panešioti. Gi Sharkis mano, 
kad tai tik mažmožis. Ir, jei 
tik jis viens taip manytų, ne
būtų nieko tokio ypatingo. 
Tuo da labiau, kad Sharkis 
taip manyti jau nuo seniai į-
prato. Bet, jei taip jam many
ti ir kiti padeda, — tai jau 
visai kas kita. Nors ne tas 
lūpi mums. Kas labiau gal
voj mums, tai, kad jis ir visų 
mūsų vardą plačios Amerikos 
visuomenės aikštėn paskui sa-
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS žantas, dar ir beibę pagimdė 
— bendrą pruntą. 

Vaukegano lietuviški laisva-
maniai, tavorščiai, užsimanė "Sekmadienį Dambrausko 
velnių. Neseniai jiie tarp <sa- farmoj buvo piknikėlis, kuris 
vęs padarė koiekšiną ir su- tačiau garsintas kaipo "fiel-
nnkę $22.20 atsiuntė į Oika- d a s " — vadinasi baisiai di-

c j 

gą buvusiam velnių kupčiui, delis parengimas visos apie-
cicilistų kunigužiui Mockui, linkės... Kitas " f ie ldas" ga-
kad jis atsiųstų jiems gerų 'Įima bus rengti kieno kieme 
Liuciperio adjutantų. Ale, pa - ' a r ant porčių" 
dėkojęs vaukegani^iams už Taip drūkavoja Čikagos 
aukas, per eicilistų poperą ' balšavikų popera apie vieną 
Mockus pasisajkė e s ^ s perse- j lietuviškų balšavjkų pikniką, 
nas, kad velniai jo klausytų. 
"Fiziškai esu labai silpnas, Merginai šiais laikais ište-
daugiau laisvamanybės dirvoj keti, tai? kaip žinote, ne ba-
negaliu dirbti. ' J is pataria (ranka suvalgyti Ale Puska-
patieins apsirūjnnti tuo tavo- paitei visgi pasitaikė liuke: 
r u — velniais. I ištekėjo už seno našJio Be-

Dar senam krajuj gyvenda
vę ir da kartą velka. L a b a i j i n a s girdėjau žmones šnekant, 

kad jeigu kas susifrentauda-
vo su velniais, tai gyvenda
vo kai ponas. Visko turėda-

Anglijos ministeris pirmininkas Baldwi-
uas, kalbėdamas prie paminklo žuvusiems 
pasaulio kare, pasakė savo įsitikinamą, k a d , 0 t i k Ą u u z l k u b ū t l P**"™**-
jei mirusieji galėtų sugrįžti karo daugiau 
nebebūtų. Be to, jis pabrėžė: 

" J e i Europa ir pasaulis nesuranda jo
kio kito kelio savo konfliktams išspręsti, 
kaip tik karo kelią ir tai net šiandien, 
kada mes vis dar randame ir laidojame 

Ne taip labai seniai tūlas 
įžymus veikėjas išdrįso viešai 
nupeikti pačią didžiulę mūsų 
įstaigą ir jos vedėjus už ne
reikalingą jo pašiepimą... Iš 

plačiai ir aiškiai. Ir, nors h 
daugiau įžymių asmenų šičio-
nai jau turim, tai vienok nei 
jokis kitas, nei visi kartu su
dėti, tiek daug svetimų aty-
dos mūsų pusėn neatšaukia, 
kiek atšaukia jis vienas. Mat, 
ne vien tik viena jo sauja, 
bet ir visa jo asmenybė taip 
jau lietuviška, kad net ir ma
žai šiame klausyme valkus a-
'iiierikiečiai nepastebėti spra
gos nesuranda. Ir deltogi prie 
kiekvienos progos jam jo lie
tuviškumą primeta. Laimė 
mūs! Na ir žinodami, jog to 
kis sportininkas Amerikos vi
suomenei reiškia daugiau, ne
gu karas, santaika ar prezi
dento rinkimai, nors bent dva
sioje paskui jį sekime ir jam 
ir sau tos laimės ieškokime. 

dančio. ^Sužinojus jos draugė 
praėjusį sekmadienį suėjo Ju
lę ir sako: 

— Džiule, girdėjau, tu iš
tekėjai už seno našlio? Ar 

Vo, ko tik panorėdavo velniai \slur • 
vo; ko tik panorėdavo, veiuuij — 6 k r ! — a t s a k « DžiuJė. 
jam pristatydavo. Ale kun. 
Mockaus švaki, tur but. bu-
vo velniai, kad fiziškai nu
silpus nei duonos jam neat
neša. Vaukegano laisvamaniai 
turėtų pasieškoiti kupčiaus SUN 

geresniais velniais. 

kūnus 4ų, kurie žuvo prieš dvidešimts'šalies žiūrinčiam ir gal viso 
metų, tai pasaulis nebėra vertas geres
nio likimo, kaip žlugti". 

Skaudūs tai žodžiai, bet jie teisingi. Pa
saulis džiaugiasi dvidešimtojo amžiaus viso
kia pažanga, aukšta kultūra, tiesiog stebuk
lingais mokslo išradimais, tačiau nesuranda 
kelių tautoms taikingai sugyventi, išvengti 
kraujo praliejimo. 

Matyti, kad nei mokslas, nei aukšta kul
tūra, nei jokios tarptautinės konferencijos 
kruvinųjų karų neprašalins. Tam reikės ko 
didesnio. Keikės, kad žmonija ir jos vadai 
persiauklėtų tojo dvasia, kuris atėjęs į pa
saulį pasakė: Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyve
nimas. 

KOVA SU KOMUNIZMU 

VARGONININKŲ VEIKLA 

-Lietuvių Vargonininkų Sąjunga pasta
ruoju laiku pasidarė gyva. ir veikli organi
zacija. Šio mėnesio 19 d., Brooklyn, N. Y., bus 
jos jubiliejinis semias. Ta proga sąjungos 
leidžiamos "Muzikos Žinios" išėjo žymiai pa 
didintos ir pagražintos. Jos duoda neblogą 
vaizdą apie sąjungos 25 metų veiklą. Nu
dirbta gana daug gražių darbų. Mūsų kul
tūrinėj dirvoj išvaryta plati vaga. Iš ilius
tracijų matome, kad tų darbininkų būta ne
maža ir praeityje ir dabar jų netrūksta. I r 
tikrai rimtų darbininkų — kompozitorių, 
muzikų, chorvedžių. 

Lenkų laikraščiai nusiskundžia, kad ir 
Lenkijoj plinta komunizmas. Bet ten nesnau
džiamą. Lenkai turį suorganizavę draugiją 
prieš komunizmą kovoti, kurios darbas duo
dąs neblogų rezultatų. Tikimasi komunizmo 
plitimą sustabdyti plačiai supažindinant vi
suomenę su visais pavojais, kokie kyla iš 
komunizmo pusės. 

(Jeriausia priemonė kovoti su komuniz
mu yra — parodyti žmonėms jį visame nuo-
glme. Kuomet visi pamatys, kokias nelai-. 

dalyko geriausiai neištyru-
siam, ne taip jau lengvu patį 
galutinį žodį tarti. Tai vienok 
ir vien dėl to visą dalyką tik 
ranka numoti irgi nebūtų 
sveika. Tuo da labiau, kad a-
noji įstaiga ir jos vedėjai jau 
ne pirmu kart panašiai pra
sikalsta... Iš šalies žiūrinčiam 
atrodo taip. Anasai nuskriau
stas asmuo yra pirmos rūšies 
Uetuvis. Daug gero Lietuvai 
ir Amerikos lietuviams pada
ręs. Nors tuo nesididžiuoja ir 
tam tyčia apyskaitos neveda. 
Ir, jei tyli jis, kam rėkauti 
•mums*... Prie tam yra da ir 
didelis ir įtakingas klebonas. 
Išeitų, kas bereikalingai įžei
džia jį, įžeidžia ir tuos žmo
nes, kuriems jis vadovauja. 
Žodžiu, anaiptol toli gražu 
nepanėši kokiam ten tautiniui, 
moraliui ar intelektualiui nyk
štukui. Priešingai yra viens 
iš tų, ką tą pačią įstaigą, — 
jos laikraštį ir jo vedėjus taip 
aukštai iškėlė. Kitaip sakant, 

Amerikos nepriklausomybės 
dvasia Bostone užgimė. Pat
sai Washingtonas visupirma 
Bostoną aplanko, o tik pas
kui už ginklo imasi. I r po šiai 
dienai rimtesni amerikiečiai 
žiūrinėja į Bostoną kaipo į 
kokią tautinę šventovę? Argi 
nežingeidu, kad Bostonas ir 
jo padangė ir lietuvių gyve
nime tokią žymią dalį vai
dina? Ne vien tik Jack Shar
kis, Ona Kaskiūtė ir jiems pa
našūs, bet net ir gražesni su
manymai, rimtesni veikėjai vis 
daugiausiai iš ten iškyla. Ne
pasiduokit, bostoniečiai! 

Poperos paskelbė du dide
lius senseišinus, būtent, kad 
Anglijos karalystėj mergina 
pavirto vyru, o Pilsudskio 
žemėj vienas armijos seržan
tas virto moterim ir pagim
dė beibę. 

Panašiai, tavorščiai, yra at
sitikę ir Amerike tarp lietu
vių. Kai]) žinote., turėjome ci-
cilistus, balšavikus ir skloką. 
Toji trejukė viena kitai buvo 
dii'rens; už savo aidijas jot 
riejosi kaip šuneliai už kau
lą. Dabar cicilistai ir skloka 
išvirto balšavikais. Cicilistai, 

— Iš meilės? 
— Šiur. Myliu aš jo mū

rinį nanuĮ, kuriame jis gy
vena, ir banką, kuriame turi 
pasidėjęs dolerių. 

Stenlis Tararai aną dien 
pasišaukęs savo šeimyną sako: 

" E n e ir Luce, mano bran
gios duki-elės. Noriu, kad šį 
rudenį jau susirastumėt sau 
vaikinus ir ištekėtume*," o 
atsisukęs į savo sūnų sako: 
"Mano brangus vaikeli. Turiu 
vilties, kad šį rudenį tu ne
būsi asilas ir... neapsiženytsi! 

Einu aną dieną su draugu 
Briedžiu gatve. Iš elės išbėgo 
šuo. 

— Žiu, sako man draugas. 
— Matai dyvąf Šuo bėga be 
uodegos. 

— Kas do dyvas, — sakau 
jam. — Tada būtų dyvas, 

kaip ir ansai prošepanų ser- jei uodega be šunies bėgtų. 

trukdomas ąžuolas augo kele- i žuvusiems kare draugijos na
tą 'metų. Karo audrai praū- riams. 
žus, susirinkę draugijos na
riai prie to ąžuolo pagerbė 
didžiajame kare žuvusius tos 
draugijos narius ir jiems pa
statė gražius lietuviškus me
dinius paminklėlius. 

Prasidėjus plėstis lietuviš
kam sąjūdžiui, jau 1921 me
tais mėginta pasikėsinti prieš 
šitą nekaltą lietuvių kultūros 

Tai jau ne pirmas Klaipė
dos vokiškųjų gaivalų dar-
bas, naikinant lietuviškus pa
minklus. Šiemet jie taip pat 
sunaikino Kambyno kalne e-
sančius lietuviškų draugijų 
pasodintus medelius, išnieki
no Nidoje ir Juodkrantėje ga
rbingiems Lietuvos vyrams 
pažymėti pasodintus medelius. 

Vokiško Gaivalo Ne
kultūringumas Klai

pėdos krašte nesiliauja Paminklą - jau paūgėjusį ą-jįu ^ nenaim^liaisVtem 
Įzuolėii. Tai buvo prieš lietu- , i a i s g a i v a i a i i S lietuviškos or 

Dar prieš didįjį karą, 1913 / rus sukurstytų gaivalų dar- g a n i z a c į j o , bengiasi griežtai 

mes neša visuomenei komunizmas, tuomet jo- k u r ka*s aukščiau stovjs, negu 
tie, ką jį ant juoko palaikė. 

Visuomenė yra labai pakan-
kio pavojaus iš jo puses nebus. Daug žmonių 
komunistų agitatoriai ir jų spauda įtraukia 
į savo judėjimą dėl to, kad didedė žmonių 
dalis dar neturi tikro supratimo, ką ištikrų-
jįj komunizmas reiškia. 

Kaip saulės šviesoje nyksta visokie ligų 
mikrobai, taip nyks ir komunizmo perai, j e t 
tik plačioji visuomenė bus smulkmeniškai 
informuojama ir šviečiama. Komunizmas pli-

jtrus padaras. Taip kantri, kad 
nekartą rodos jos kaip ir ne
būtų. O betgi yra. Ir šiame 
klausime jos kantrybė jau ge
rokai nusekusi. Sakyčiau, 
pirm, neg kam rodos, ji ga
lingą savo žodį tars. Ir tik 

nta ten, kur žmonės tamsūs, nesusipratę. . tada paaiškės, kas kaltas. — 

metais, Klaipėdos krašte, Rū
kuose buvo didelė lietuvių jau 
nimo šventė, kurioje dalyva
vo įžymesnieji lietuvių visuo
menės veikėjai iš Tilžės ir ki
tų miestų bei didesnių vietų. 
Tos šventes metu Bukuose bu 
vo paminėtos jaunimo drau
gijos "Ąžuolo" vienerių me
tų įsisteigimo šventė. Ta pro
ga, buvo iškilmingai pasodin
tas lietuviškas ąžuolas visą 
laiką gražiai augęs ir tarpęs. 
j į pasiėmė auginti tos drau
gijos narys ūkininkas Kris
tupas Kuršaitis. Niekeno ne-

1 bas. Jų neapykanta prieš vi- kOVoti 
sa tai, kas lietuviška, didėjo 
ir vis su didesniu įnirtimu jie 
naikino nekaltą ąžuolą, kurį . &emet į Liet 
gerbė visi apylinkės gyvento
jai ir jie patys tą ąžuolą nuo 
vokiškų gaivalų saugojo. Pa-1 

Tsb. 

:uvą jau atva
žiavo kelios Aiiuerikos lietu
vių ekskursijos. Tų ekskursi
jų dalyviai nori geriau ir pla-

galiau pereitais metais ąžuo- čiau pažinti Lietuvos gyveoi-
las piktadarių buvo jau visai 
sunaikintas, tačiau šiemet Ku

rną ir jį iš arti pamatyti. Dėi 
to, kai kurie atvažiavusieji A-

kų jaunimo draugija jį vėl merikos lietuviai, ypač tie, 
iškilmingai atsodino. Barbarų 
rankos neiškentė nelietosios ir 
jaunojo ąžuolėlio ir šiomis die 
nounis jį sunaikino. Kartu su 
naikinta i r paminklinė lenta 

kurie atsivežė savo automo
bilius, daro ekskursijas po vi
są Lietuvą. Lietuvos žmones 
užjūrio brolius sutinka ir pri
ima labai vaišingai. ] 
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Žinios Iš Gary, Indiana 
Šv. Kazimiero Parap. 

Darbai 

J. M. gerb. ptrel. M. L Krušas šiandien Šv. Kazimiero 
Vienuolyne aukoja šv. Mišias ir vadovauja Profesijos ir Abi
to Priėmimo Iškilmėms. Rytoj vyks į Chicago Heights da
lyvauti šv. Kazimiero parap. sidabrinio jubiliejaus iškilmėse. 
Gerb. prelatas savo laiku yra buvęs tos pauapijos adminis
tratorius ir ja sutvarkęs. 

EIK SALIN ŠĖTONE! 
Tš an.s>;lu kalbos vertė Romas Insa 

GARY, INDTANA. — š. m. 
sausio men. į Šv. Kazimiero] 
parapiją atvyko kun. S. Drau
gelis, vietos vyskupo skirtas 
klebonu, vieton kun. J. Vin-
ciaus. j 

Kun. S. Draugelis rado pa
rapiją visais žvilgsniais iškri
kusią: bažnyčios vidus pajuo
davęs, visi vandentraukiai už 
šalę ir sutrūkę, šilumos nėra 
nei bažnyčioje, nei mokyklo
je; pa ra pi jonys desperatiškai 
nusiminę, laukė, lyg izraelitai, 
i ąsos iš dangaus. 

Štai, debesys atsivėrė ir iš
rasojo ant Gary — asmenyje 
kun. S. Draugelio — drąsų, 
energingą, atsidavusį savo pa
šaukimo darbui kleboną, ku
ris, nepaisydamas silpnos svei 
katos, tu-e, tujaau griebėsi da
rbo. ^ 

Pirmiausiai reikėjo sutaisy
ti vandentraukiai. Klebonas 

• buvo paėmęs 'mechanikus, bet 
,]ie to darbo nesugebėjo atlik
ti. Tuomet pats ėmėsi darbo 
ir vandentraukiai tapo šutai-

t . • : « > • • . 

1 

» Toliau — parapijinėje sa
lėje grindis rado supuvusias. 
Jdedamos naujos grindys. Pa. 
rapijos nuosavybė —- visas blo 
kas — neaptverta. Kun. S. , 
Draugelio pastangomis šian
dien jau didesnė pusė darbo 
atlikta — jau randasi tvora. 

Bet kas svarbiausia, klebo
nui rūpėjo atnaujinti ir pa
gražinti bažnyčios vidus. Ką 
jis daro. Kviečia į pagalbą vi
sus parapijiečius. Ir, štai, 
tuojau pasisiūlo trys moterys 
sukelti lėšas, š ta i jos: Kon
stancija Pažerienė, Stella Kui-
zinienė ir Zuzana Galinaus-
kienė. Jų pastangomis buvo 
surengta du baliai — 19 ir 2fi 
balandžio. Iš surengtų balių 
gauta gryno pelno $597.45. To
kia suma įteikta klebonui ski
rtam tikslui. 

(Tęsinys) 

— Tylėk, šėtone, tu prakei
ktas! Betgi, klyksmai pasida
rė garsesni ir baisesni, perėjo 
per vienuolyno sienas ir pasi
girdo miestuke. Išsigandę žmo 
nes pradėjo bėgioti šen ir ten. 

K a i p prer i jos - lygaimos u-
gnis žinios pasklido po para
pija: "Vienuolyne išvarinėja 
velnią iš vienos apsėstosios 
moteries". Maži ir dideli bu
leliai žmonių slinko prie vie
nuolyno ir, išgirdę tuos klyk-
s'iuis, su pasibaisėjimu vėl pa
sitraukė. Tas klyksmas buvo 
daug daugiau šiurpesnis ta
me kambary, kur apsėstoji bu
vo. Nežmoniškai iškraipytas 
moteries kūnas ir tas lojimas 
taip buvo baisus, kad seserys 
•ir klebonas negalėjo viską pa 
kęst. Dažnai išeidavo atsipei
kėt ir pakvėpuot tyresniu oru, 
kad. būtų galima toliau prie ! 
jos būti. Tėvas Teofilius gi 
ramiai tęsė maldas. J is jau 
buvo pripratęs prie panašiu 
j vykių. Dievas yra apdovano
jęs ypatingomis dovanomis šį i 
misijonierių. Tokiuose atsiti
kimuose vyskupas teikia ypa
tingą leidimą su savim nėšio- j 
t i Švč. Sakramentą puškelė- ! 
je, kad apsaugojus save nuo 
piktosios dvasios. Keletą kar
tų tėvas Teofilius buvo ap- | 
suktas lyg koks suktinis, dre- I 
bėdams kaip koks vėjo pučia- j 
mas lapelis. 

Kai kas ^al paklaust? Ar 
šėtonas drįsta pasilikti aky-. 
vaizdoje Šv. Sakramento? 
Kaip jis gal iškęsti, ar jis nuo 
Jo nebėga! Mes teturime at
siminti, kad šėtonas drįso pri
siartinti prie Jėzaus, kada 
mūs Išganytojas buvo atlikęs 
40 dienų pasninko. J is nec 
drįso nuvesti Išganytoją ant 
Jeruzalės bažnyčios ir, vėl, 
ant aukšto kalno. Je i šėtonas 
tuomet taip drįso padaryt, tai 
kodėl ne šiandien? Jis nepa
sikeitė. Priešingai, piktosios 
dvasios, gyvendamos apsėstuo 
se, pareiškia priešingus veiks
mus. Kurios iŠ jų buvo aukš-j 
tesni angelai, tie pareiškia' 

griežtesnį užsilaikymą, Šie nu-
puolusieji angelai raitėsi ir 
liūdnai staugė Šv. Sakramen
to akyvaizdoje, lyg tas plaka
masis nusikaltėlis kad raito
ji ir dantis griežia nuo bota
go smūgių. Kitaip pasielgia 
pasmerktųjų žmonių sielos, 
kurios kadaise žemėje palai
dai T*vveno ir kurios dabar 
pragare buvo pasmerktos, 
šios, ypatingai, buvo drąsios, 
vis mėgindamos kokiu nors 
būdu išniekint Šv. Sakramen
tą. Bejėgės buvo tuo žvilgs

niu. Putodamos, spjaudyda
mos, vemdamos per nelaimin
gos moteries burną mėgino su-
mažint ekzorcizmo įtekmę. Ai
škus dalykas, jos bandė už-
vemti, užspjaut ant Šv. Sa
kramento!. Žinoma, joms nepa- ] 
>:isekdavo. Kart kartėmis to^ 
kias biaurias, dvokiančias iš
matas išvemdavo iš moteries, 
kad tiesiog1 nebuvo pakenčia
ma. I r vis tai taikyta į Švč. 
Sakramente ir vis be sėkmių. 

(Daugiau bus) 

Be to, pagražinimui bažny
čios draugijos ir atskiros šei
mynos taipgi aukojo, būtent: 

Šv. Rožančiaus dr-ja $45.00. 
Šv. Onos Altoriaus drau

gija $15.00. 
S. Brazauskas — dėl atnau

jinimui stacijų $10.00. 
Juozas Juras $12.00. 
Feliksas Beniūnas . . $10.00. 
Juzefą Kuizinaitė (angelu 

paveikslams) $18.00. 
Stefanija ir Antanas Braz-

lauskai $5.00. 
Jokūbas Aukškalnis $35.00. 
Feliksas Bieliūnas . . $10.00. 
Elena Gudinienė . . $25.00. 
Ka zys N a k u t i s . . . . $25.00. 

j Vaišnorų šeimyna (staci
joms) $20.00. 

Kazys Vareika (staci
joms) : . ' ! . . " . . . . $10.00. 

Tretininki) draugija 
(stacijoms) $10.00. 

Antanas Grivaila 

(stacijoms) $10.00. 
Elzbieta Simonavičienė 

(stacijoms) $10.00. 
Moterį} Są-ga $20.50. 
Tos aukos draugijų ir at

skirų šeimų buvo teikiamos 
papuošimui bažnyčios viduje. 
Ir taip: Šv. Rožančiaus dr-ja 
įtaisė 6 gražius paveikslus sie 
nose; Altoriaus Puošimo dr-ja 
— altoriaus fronte angeliukus; 
tam pačiam tikslui suteikė au
kas Juzafe Kuizinaitė ir p. 
Aukškalnis. Gudinienė įtaisė 
V. J . Dangun Žengimo pavei
kslą'; Nakuti>; — Panelės Šv. 
Dangun Ėmimo paveikslą. 

Bažnyčios dažymo darbas iš 
pradžių norėta atiduoti kom
panijoms, kurios tą darbą į-
kainavo- virš 1,500 dolerių. Ta
čiau klebonas nutarė pats su 
pagalba parapijiečių ir moky
klos vaikučių tą darbą atlik
ti. Taip ir padarė. Tokiu bū
du sutaupė 800 doleriu. Prieš 
pat pradedant dažymo darbą, 
Kuizinienė dovanojo laikrodė
lį, kuris, išleistas loterijom 
davė 76 dol. pelno. 

Bažnyčia pradėta maliavo-
ti dar prieš Velykas ir prieš 
Velykas turėjo būti baigta. 
Bet klebonui susirgus, visas 
darbas sustojo. Po Velykų, 
klebonui pasveikus, darbas tę
siamas toliau. Pirmutiniai iš 
parapijiečių, kurie atėjo į pa 
smlba klebonui, buvo — An-
t ) c 

drius Vaškelis, Simonas Bra
zauskas ir Juozas Širvinskas. 
P. Brazauskas paskolino le
ntas, sustatė bažnyčioje žėg
lius ir pradėjo dažymo darbą. 

Meniškus pagražinimus at
likti buvo kviesti specialis-

jtai iš Čikagos. Tačiau jų dar
bas nebuvo tinkamai atliktas 
ir tuomet pats klebonas pas ;-
ėmė vadovauti visam dažymo 

Idarbui. Pradėjo darbą su Juo

zu Širvinsku ir Stasiu Atko-
ejum. Juozui Širvinskui susir
gus, darbas sustojo. Po poros 
savaičių atsirado jaunas, dar

bštus ir sumanus vyrukas — 
Juozas Juras, kuris visą dar
bą sykiu su Stasiu Atkočium 

(Tęsinys ant 4-to pusi.) 

• y S'^'.ii 
SAUGOKITE SAVO SVEIKATA! 

Kiekvienas l>erniukas ir mergaite jūsų 
šeimoj turėtų turėti KVORTA pieno kas
dieną. 

Tėvai reikalauja PUSKVORTĘ kasdien. 
Įsakykite savo pieniui tiek pristatyti ir 

jūsų šeimos sveikata pagerės ir sutaupy
site pinigą, uos šviežias buteliuose pienas 
duoda daugiau maisto vertybes už kiek
vieną centą negu bile kitas maistas. 

VARTOKITE DAUGIAU ŠVIEŽIO 
Pasteurizuoto PIENO 

ff 

•«•» - o 
BILE KALBOJ 

kas labiau BILE KLIMĄ TE u-.a.Ta? 

^ 

K I E K V I E N O J E kalboje, 
vartojant U. S. A., yra 

sakoma "ŠVIEŽI!" kada tik 
atidaromas Dvigubai-Švelnių 
Old Golds pakelis. 

Pažiūrėkite į Dvigubai-
Švehiių Old GoJds pakelį ir 
pamatysite KODĖL! 

Dvi eilės Cellophane, ne 
viena, bet DVIf stovi sargy
boj Old Golds .rinktinio: ta
bako derliaus šviežumo. Kiek
viena eilė Cellophane yra ne
permerkiama, aukščiausios 
kokybes, kokią, galima gauti. 

Šis dvigubas Cellophane 
įvynioljimas sulaiko drėgme, 
sausrą, dulfces, nešvarumą ir 
kiekvieną cigaretų gerumo 
priešą. 

J i s duoda jums DIRBTU-
VĖS-ŠVIEŽUMO cigaretus; 
taip šviežius kaip ką tik iš
imtus iš cigaretų mašinos. 

Įsteigta 1760 
P. S.: Taip, ištikro. Gražinami-Dvi-
gubai-pinigai, jei jūs nepatenkinti. 
Pasiūlymas kolkas galioja dar 30 
dienu nuo šiandien. 

2 Eilės, Dvigubo Cellophane, DVIGUBAI APSAUGOJA RINKTINIO DERLIAUS TABAKĄ 

PROGRESS KRAUTUVES 
VIDUR-VASARINIS 

D I D I S 

Išpardavimas 
Ant General Motors 

FRIGIDAIRES 
Kainos Labai Mažos 

NEPAPRASTAI LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 

kainos nuo 
Frigidaire Meets ALL 5 Standard* for 
Refriferator Buying . . . and PR0VES it! 

1 . Lower Operating Cost 
2 . Saffer Food Protection 
3. Faster Freezing— Moro Ice 
4. Moro Usability 
5. A Five-Year Protection Plan 

Looh for this 

FRIGIDAIRE 
I M A D l ONLY BY GENERAL MOTORS 

[Mi NamePIdto 

ir augščiau 
nieko 

jmokčti 

GALITE IMTI TRIS 
METUS LAIKO 

MOKĖTI 
Nuolaida už Šonas 

LoilaunoH 

General Motors Fgigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus del moderniškiausio refrigeratoriaus. 

I r tie pagerinimai yra faktiškai paremti: 

KAI) JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE. 

Galite pirkti ant PROGRESS KRAUTUVAS lengvo 
išmokėjimo plano 

3222-24-26 S. Halsted Street 
J. KALĖDINSKAS, Vedėjas 

Duodame gražius radio programus kas nedėlios rytą 
11-ta valandą iš stoties WGES, 1360 kil. Pasiidausykite. 

! ^ : 

• • 
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ŠV. KAZIMIERO PARAP. 
DARBAI 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

iki pat galo atliko. Jam pri-
gtlbejo jauni mokyklos vaiku
čiai Jurgis Grigonis ir Eduar
das Rūkas. Be jų daugiausiai 
pasidarbavo prie dažymo dar 
šie asmenys: Jonas Mikėnas, 
Juozas Juras, Sr., Antanas 
Benzinas, Jimes Atkoeins, Pra 
nas Danilevičius, Ignas Na
vickas, Jurgis Agurkis, J r., 
Motiejus Pažėra, Pranas Kur
palius, Antanas Mažeika, Ka
sys Nakutis, Antanas Nemek-
ša, K. Vereika, Jonas Vade-
lauskas ir kiti. 

kiu su klebonu, per taip tru
mpa laika atliko tokius mil
žiniškus darbus. Bažnyčia la
bai gražiai išdažyta — tai nuo 
pelnas architekto, kun. S. 
Draugelio, kaip jį vadina pa
rapijiečiai. Taip pat su pagai 
l»a darbščių ir uolių parapi-
jiečii] baigiama tverti graži 
geležine su akmeniniais stul
pais tvora aplink parapijos 
nuosavybe. Tam darbui vado-

Ir už tą savo darbą, ir pasi
šventimą jau dabar susilaukė 
pagarbos nuo parapijiečių ir 
susilauks gausaus atlyginimo 
nuo Dievo. 

J. B. Tututis 

VESTUVĖS IR SUPRYZAI 

Didelis būrys giminių, drau 
gų ir pažystamų 3 d. rugp. 
vakare suplaukė į Paulauskų 

vauja klebonas ir iš parapi- Į namus, 1515 Crant str., pada-
jiečių gavo dar vienų titulų — ' rydami didelį supryzų ir 
inžinieriaus. 

v • 

s 
•* įaur parę pasirengusiems 

Ir, ištikrujų, reikia pasą-'apsivesti Stelai Paulauskaitei 
ir Pranui Pranaičiui 

Susirinkę jaunuosius apdo
vanojo gražiomis dovanomis. 

kyti, kad kun. S. Draugelis 
kūnu ir dūšia atsidavęs para
pijai. Jo dienų ir naktų sva
jones — kaip gražiau ir dai- ' Jaunieji labai džiaugiasi ap-

Xuo 1^27 metų, kaip buvo Į liau išpuošti bažnyčių, pagra-1 dovanoti, 
pastatyta bažnyčia, buvo nuo Į Sinti Šv. Kazimiero parapijos ; Stella Paulauskaite yra na-
gazinių šilumos radiatorių la- [nuosavybes plotų, sodinant 
bai surūkusi. įteikėjo visų vi
dų išplauti. Darbščiosios (ia-
iy moterėles nenusigando li
pti žėgliais į "padanges ' ir 
kaip lubas, taip ir sienas nu
valyti ir padaryti švaresnė
mis. Tų darbų atliko: Agur-

ni> delius, sėjant žolę ir t-t. 
Be,je, dar turiu priminti, 

kad jo iniciatyva sodelyje už 
mokyklos įtaisytų platformų 
šokiams, kur vasaros metu 
būna piknikai ir kitokios pra
mogos. Taip pat įgyta naujų 

kienė, Fedorčikienė, Naviekie- J bažnytinių rūbų — arnotų, 
nė, llukiene, Mikėnaitė, Pro-
ku rot it nė. Bet taip pat ne len
gviau buvo, bažnyčia išmaiia-
vojus, išvalyti grindis, suolus 
ir langus. Tai jmdarė: Agur-
kiene, Navickienė, Rūkienė, 
Benzinienė, Šimkienė, (irigo-
nienė, Nognienė, Tyrilienė, 
(Iiabauskienė, Juriene, Bra
zauskienė, M. Daunoraitė, Ste-
lla ir Antanina Supranavičiū-
tęs. 

Garbe visiems S v. Kazimie
ro parapijiečiams, kurie, sy-

kurių buvo trukumas. 

Žodžiu, kun. S. Draugelis 
per (i mėnesius savo buvimo 
(jary atliko milžiniškų darbų. 
Užtai jį ir parapijiečiai labai 
pamylėjo. Man teko girdėti 
net tokių išsireiškimų: "Tai 
dabar mums Dievas atsiuntė 
angelų iš dangaus". Ir turiu 
pastebėti, kad tie, kurie tai]) 
mintija ir kalba, neklysta. 
Kun. S. Draugelio pasišven
timas Šv. Kazi'.niero parapi
jai yra tiesioi neįkainuojamas. 

rė Šv. Rožančiaus draugijos 
ir tos draugijos nutarimų ra
štininkė. 

Vestuvės įvyks rugp. 29 d., 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Pamergėmis bus Enė 
Paulauskaitė (jaunosios sesu
tė), Elena Atkočaitytė, Elena 
Cibulskyte ir Veronika Mike-
nytė. Pabroliai: Stasys Bad
žius, Jonas Volpsas, Aleksas 
Pranaitis (jaunojo brolis) ir 
Antanas Laurynaitis. Vestu
vių pokylis bus bažnytinėj 
svetainėje. 

Jaunavedžiai apsigyvens 
(iaryje jaunosios tėvelių na
muose, 1515 Grant str. 

Pažystamoji 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

Pavaduoja Klebone 

ROCKFORD, ILL. — Prie^ 
kelias dienas atvykęs Rock-
i'ordan svečias iš tolimos inū^ 
sų tėvynės Lietuvos kun. V. 
Rudžinskas dabar pavaduoja 
mūsų kleboną, kun. M. Švarlį, 
kuris atostogauja. 

Rockfordiečiai lietuviai ka
talikai labai patenkinti ir 
džiaugiasi sakomais kun. V. 
Rudžinsko pamokslais, kuris 
net du pamokslus sakė ir dvi 
kalbas turėjo rugpiūčio 9 die 
nų. J o pamokslai trumpi, tu 
riningi ir uždegantys. Savo 
žavingąja iškalba visus sujau
dina. Be to, turėjo du susi
rinkimus: vienų jaunimui, ki
tų L. R. K. Susivienymo 13 f 
kuopai parapijos salėje. Žmo
nių į susirinkimus atsilankė 
daug. Juose kalbėjo kim. Ru
džinskas apie Lietuvos visuo
meninį gyvenimų ir katalikiš
kąsias organizacijas. Ragino 
būti gerais katalikais ir ge
rais lietuviais. 

liocki'orde kun. Rudžinska 
pabus iki rugpiūčio 15 d. Pa
skui grįš Chicagon pas savo 
brolį, 13C1 N, Hoyne ave. Lie
tuvon mano grįsti rugsėjo mė
nesį. 

Nuošrdžiai dėkojame kun. 
Rudžinskui už papasakotas 
žinias iš Lietuvos ir apsilan 
kymųi mūsų parapijoje. I r ki
tos Amerikos lietuvių koloni
jos panašiai galėtų kun. V. 
Rudžinskų parkviesti su mi
sijomis ar prakalbomis. 

Linkime kun. V. Rudžius-

# 

# 

DIENRAŠČIO 

Rugsejo-Sept. 7 1936 
Vytauto Darže 

115-tos gat. tarp Crawford ir Cicero Avės. 

•, 

L 

PIKNIKAS 
RUGP. 16 D. 

Vytauto Darže 115 So. tarp Crawford ir Cicero Avenues 

I 
įžangos mokesčio nebus. 
Prie vartų bus parduodami tikietai del išlaimėjtmo auksink) laikrodžio. 
Lon Laban orkestrą griež šokiams. 
Pan.vežio choras linksmins visus. 

Nuoširdžiai kviečiami visi mūsų draugai. 

Aušros Vartų Parapija. 

4* 
kuį sėkmingai žadinti Ameri
kos lietuvių tarpe tikėjimo ir 
tėvynės meilę. 

Rockfordietis 

Rado Žmogaus Kaulus 
5000 Metų Senumo 
Lietuvoje pasitaiko rasti #a 

na įdomių ir senų dalykų, ku-
lie kelia susidomėjimo ir kitų 
kraštų mokslininkams. Dažnai 
šitie duiktai randami giliai že 
mėse. Daug randama įvairių 
kirvukų, kauių ir kitų daiktų. 
Tačiau šiomis dienomis ties 
H irstomi, dešiniajame Nemuno 

krante rasta suakmenėjusių 
žmogaus kaulų ir viena suak
menėjusi žuvis. Mokslininkai 
tvirtina, kad šie radiniai turi 
apie 5000 metų senumo. Nese
niai toje pačioje vietoje buvo 
rasta keletas įvairių senoviš
kų pinigų. Tsb. 

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kaadieu nuo 9 ik' 

12 — 1:3© iki 8 vak 
TaL CANal 0523 

AKIŲ GYDYTOJAI 

DR. VAITUSH, O P T . 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKJU 
SPECIALISTAS 

Pa g-vins akly {tempimą, kuria 
dfiti priežastimi galvos skaudėjimo. 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedėlioJ nuo 10 lkl 12. Daugely at
sitikimo akys atitaisomos be akiniu 

! Kainos pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

O f įso Phone 
PROspect 1028 PROspect o659 

DR. J. J. K0WAR 
(ROWARSKAS) 

GYDYTOJAS i a CHIRURGAS 
2403 YV. 63rd St., Chicago 

ii to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appointment 

DR STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak, 
Nedėliomis pagal sutari} 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tai PROspect 1930 

Res. and Office TeL CANal 0257 
2350 S. LeavittSt. Res. 

* " " " DR. P. 2 . ZAUTORIS 
GYDYTOJAS 2E CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 

TeL CANal 6122 

DR. S . BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir NedeL pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonai REPnplic 7868 

Rasidencija 6600 So. Arteaian A*e. 
v aiauutfs: U ryto iki 2 popu i 

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarta 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0030 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—-8 p. m. 
Nedėliomit pagal sutarti 

I V A I E Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARlf S SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos . 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nu> 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

1 v m- s£l 
J vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

iT&L ]>o pietų ir nuo 7 iii B M xsl ,N t t 0 1°-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vafc 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994 

B*. : TeL PLAia 2400 

Įajbm I 

VALANDOS: 
7. vyto; 2-3 ir 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. JOHN J. GAPSIS 
DANTISTAS 

4218 Archer Avenue 
Telefonas: LAFayette 4845 

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

• - — i I I I I i i i • - _JL 

Res. 6924 S. Taiman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

. TeL CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Čt., Cicero, IH 
Utarn, Ketv. ir Fėtc. 10—9 vaL 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MAN ĮKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 
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WISCONS!NQ LIETUVIŲ ŽINIOS 
Piknikai 

KENOSIIA. — šv. Petru. 
parapijos Maldos Apaštalavi
mo nares, rugpiūčio 16 d., r\-
ligia pramogėlę, popiet, para
pijos kieme. P. Pilipavičiene 
ir M. Cižikiene komisijos na
res uoliai darbuojasi, kad pa
rengimas pavyktų ir padidėtu 
Šv. Petro bažnyčios naujam 
stogui fondas. Visi gerb. pa
rapijiečiai kviečiami dalyvau
ti šioje pramogėlėje ir parem
ti būtiną reikalą, tai yra, su
kelti reikalaujamą kieki nau
jo stogo išlaidu apmokėjimui. 

Šv. Onos draugija, rugpiū
čio 2') d., rengia metini pikni
ką, \Vasbingtono park<\ Tiki
masi visą parapijie.čią para 
mos savo a t s i l a n k y m u i pik-

priešakyje. buvo A. Demen-
čiua ir K. Marčiulaitis. Vi
siems piknike darbuotojams, 
aukotojams ir atsilankiusiems, 
klebonas ir komitetai širdin
gai dėkoja. 

Susirinkimai 
Birutes draugijos ir seserą 

Praneiškiečią remeją, rugpifi-
u o 16 d., po sumos įvyks pa
rapijos svetainėje ir mokyk
los kambaryje susirinkimai. 
L. Vyčiu susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 20 d. 7:30 vai. va
kare, sueigos kambaryje. 

Šv. Petro parapijos Fede-

niką, nes visiems gerai žino
ma Šv. Onos nariu nenuils
tantis darbavimasis parapijos 
reikalams ir visokios pagalbos 
teikimas. Piknikas prasidės 
popiet. 

Šv. Petro parapijos, rugpiu-

CICERO 2INI0S 
-

Mažai Žinių 
Vasaros laiku daugelis is-

važinėja atostogoms į įvairias 
J . V. vietas; kai kurie net ir 
toliau. Yra daug ir tokių, ku
rie atostogas leidžia net savo 
tėvynėj Lietuvoj. Laimingi vi-
sri tie, kurie turi progą nors 
trumpą laiką pasilsėti. 

Nėra abejonės, kad tiems, 
kurie atostogauja, pasitaiko 
-matyti visokių įdomybių. Bet 
niekas nieko neparašo į mū
sų dienraštį "Draugą". Kad 
ir būdami užimti prie, savo 

racija, rugpiūčio 11 d., įkūrė j ] , a s d į e n i l l įų , ] a r b u , bet, gavę 
kiek laiko, galėtumėm pasi
skaityti apie jų įspūdžius. 

Pagražino 

agentas, vėl grįžo į Cicero. 
Apsigyveno adresu 1424 So. 
49 ave. DaUar #era proga at

važiavo. Atrodo kai indijonka | savininkus. Pradėjo net agita-
Sunku ir pažinti. 

Ir vel i Cicero 
silygmti jam, jei kurie esate: T ^ Q ^ , . . 

t u : tfi/i -• . i J o n a & Brazauskis įau ir 
jam kalti. Kai kūne jau taip 
ir padarė: atidavė seną sko-
lą. * 

Geriau narni* 
A. Jaukšienė jau grįžo iš 

atostogų. Sfrko, namie yra 
geriau, negu kur kitur. 

Karolina Lengvienė su sa
vo sūnais išbuvo visą vasarė
lę prie Gage lake. Dabar par-

ciją varyti katalikiškoje spau-
, doje, kad suklaidinus namų 

gi' savininkus. Bet, sako, jiems 
kraustosi Cicero ' ̂ a s darbas nelabai sekasi. Ka-

Matyt, ūkio gyvenimas ne- ! < a l i k a i i š Praeities organizato-
patiko. | r m s g e r ai žino. Jie seniau ka

talikus pasigaudavo į savo o-

J. Anglickaitė j a u praleido 

nkų įvyks mgp. 16 d., 8 vai. 
vak., Šv. Antano parap. svet. 
Namų savininkai atsilankyki
te, išgirsite daug svarbių ra
portų. N. M. S. 

Nauja Automobilių 
Agentūra Wcst Sidej 

i ganizacijas, silpnesnius iš 
vestuvių "shower" rugp. i o' n a u d o d a v o > ° veiklesniuosius; 
d. Dabar lauksime sutuoktu- : * m e i ž d a v o > bijodami, kad ne
viu j užimtų organizacijose pirme-

J. Angliekis yra žymus biz- n y b § s - T o k i u įvykių praeity-141 West Cermak Rd., atsidarė 
nierius. B e abejonės, iškels?!I*1 y m b u v ? l a b a i d a u # - Net 'Hudson ir Terraplane agentu 

Šiomis dienomis Charles 
Chasas, seniai užlaikąs auto
mobilių garadžių po num 2037-

lupartyvi, i)olitinį klubą, kurs 
rūpinsis visais savųjų lietuviu 
politiniais reikalais. Išrinkta 
laikinoji valdyba: P. Marčiu-
lailis — pirm., P. Dešris -
vicepirm., K. Stulgaitis, Sr. 
— ižd., K. Stulgaitis, Jr . — 
rast. Klubas bus Ftderacijos 
globoje. 

Šv. Petro bažnyčios stogas 
baigiamas dengti ir jau dide-
>iu'< pus;'' kapitalo bažnyčios 
atnaujinimui gerųjų parapijo 

OLIMPIDOS SPORTININ- Gūnias savo dukrelei vestu-! i r d a b a r y r a-
KŲ VALGIS APSAUGO- j ves. ! Cicero katalikai veiklūs ir 

JIMUI SVEIKATOS Du keliai 'gerai organizuoti. Jų organi-
" Ryt ciceriečiai važiuoja j nacijos visur užima pirmą vie-

Kuom?.t Amerikos laivas Marąuette Parką, kur įvvks l l a - Tad katalikai klaidinto-
Manhattan išplaukė i Vokie- &,. .- • • n , .. *,,_ I &,T \T,+O™ ^,^.«^ 

T T . . ' . . 8v. Kazuniero Akademnos Re' fev- Antano paiap. namų tiją, su sportininkais, kurie _. J i • • , . . .. . . mejų dr-jos piknikas, ir Į Vy ' savininkai turi stiprią ir vei-
lauto parką, kur bus Aušros klią organizaciją, vadinamą 
Vartų parap. piknikas. Tai &v- Antano Para]). Namų 8a-

dalyvavo Olympie sporto 
rungtynėse Berline, jo sande
ly buvo visokių sveikatai nau 

VValter Babitz šįmet savo dingų ir energijos priduodan- j lik du keliai, kur cicerieeius vininkų Klubas, kuris laiko 
ryt ves. Ciceriačiai negali už- susirinkimus Šv. Antano par, 
mirŠli nei vienų, nei kitų, del svetainėje kiekvieno mėnesio 
to, kad turi glaudžius ryšius trečiadienio vakare. 

<io 9 (L, įvykęs piknikas Cen- n t l s u a i ,kota . Tikimės, kad 
Irai parke, gerai pavyko. Pi
knike matėsi žmonių, kurie 
iieia bizni darė, iš JJeloit, Im-
cine, VVaukegan. Kenošieeiai, 
taip pat, skaitlingai atsilan
kė i savo metini pikniką ir 
gerai bizni darė, ypač biznie
riai ir profesionalai. .Matėsi j 
ir svetimtaučių, kaip tai, J. 
P. McEvoy, distriet attornev ; 

ir Krank Fuhrer, Veenstra ko- ; 
mpanijos Kenosha vedėjas. | 

visi parapijiečiai duos savo 
skirtą dali bažnyčios atnauji
nimui, nes tai yra Dievo na
rna.-, švenčiausioji Dievo gar
binimo vieta ir kiekvieno pa
rapijiečio yra šventa pareiga 
prisidėti prie šio namo užlai-
kvmo. 

rens) agentas - brokeris. Ap
draudžia žmonių gyvastį ir 

Moline, 111. — lielen Z.is* 
is, 15 m., Moline High scliool 

šiame parapijos piknike gra-[studentė, susiginčijus su savo 
• • i i '• • ' • •• i • *• i-i i..~ • „ „ „ ^ „ u namus nuo ugnies geriausiose 

/.m darbavosi jaunieji veiki-'motina, del dreses pagriebė & & 

jai vyrai ir merginos"1 kurių revolverį ir nusišovė. J. Mockus, senas "Draugo ' 

į atostogas praleido savame m J m a i s n J . 
! (Jrant teatre, 1402 So. 49 et. 
Mat, per karščius teatras bu-

j vo uždarytas. Ta proga Ba
bitz savo (irant teatro išgra-
ž'no visą vidų ir iš l i k o pu
sės. Dabar atrodo kai pirmos 
i ūšies teatras. Žodžiu sakant, 
kai tik didmiesčio teatras. Kas 
lankys (Jrant teatrą, turės kuo 
pasigerėti. 

(Jrant teatras jau atdaras. 
Šįmet bus rodomi ypatingai 
giažūs ir naudingi paveikslai. 
Lietuviams patartina lankyti 
(Jrant teatrą. 

J naują vietą 
A. Bružas persikėlė į nau

ją vietą adresu 1320 So. 48 
et. J i s yra apdraudos (inšiu-

su akademija ir su Aušros 
Vartų parapija, kuri yra ar
čiausia nuo Cicero. Rap. 

Sekantis susirinkimas Šv. 

lą toj pačioj vietoj. Chasa? 
gerai žinomas ne vien Wtest 
Sidėj. 

Nuvažiavus į Chaso garad
žių matysite kaip jis gerai 
pataiso automobilių sugedimus 
labai prieinama kaina. Kaipo 
mekanikas su ilgų metų pri
tyrimu Chasas atlieka viso
kius taisymo darbus, nuo di
džiausio iki mažiausio. 

Apart naujų Hudson ir Te-
rraplane karų, Chasas turi ir 
vartotų karų, kuriuos parduo-

Antano Parap. Namų Savini da bargenų kainomis. 

^ 

k 

Pasifilymas Ieškantiems Naujos Pramones 
Naujas u/.patrntuolas išradimas, kuris pritaikomas prie 

kirkvu-no Garu ar Vandeniu šildomo pečiaus. Visa šiluma, 
kuri isljegu P«T kaminą sugražinama atgal i pečių, veik 
galutiniam sunaudojimui, ir p< r tą sutaupinima nuo 3f>kių 
iki 4,"»kių nuošiim iii kuro. Parsiduoda leidimas atskiroms 
valstijoms, teritorijoms arba miestams. Produktas išbandy
tas. Operuoja suvirs 4nd pečių Chicagroj. Atsišavikite: 

KAZ HEAT INTENSIFIER CO. 
2522 West 45th Street, Chicago, III. 

I'a~tal»a: ši*, išradimas l»irtu\i<>, ir \ ieu lik lietu\ iams 
diKNlaina pirma proua iki spalio pirmos dienos. 

Pats pirmutinis šių maistų 
jauniems Dėde Sąmos sporti
ninkams buvo šviežias pienas. 
Suvirs tūkstantis galionų bu
vo vežama sportininkų naudai. 

Tobulumas kalno stiprumo, 
l'izčnė ištverme netik labai pa
geidaujami Olimpiados spor
tininkams, tikrai reikalingi, 
kad pasirodžius lygiais arba 
geresniais už kitus sportinin
kus. 

Katalikai Nesiduoda 
Klaidinti 

Pastaruoju laiku sumanyta 
organizuoti katalikus namų 

Peoples Krautuvių 
VIDUR-VASARINIS 
B A R G E N A S 

rf 

INSURED 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Skoliname pinigus ant pirmų morgi-

eių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 

$."),( MHJ.OO per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Dėl informacijų 
kreipkitės i ^^f*' 

\ . 

>JMANO DMiKANT 
EDERALSAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CMICAGO 

2202 W. Cermak Road 
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GERAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

(Per GotheuburKą, Švcdi.jsj) 

Patogi ir greita kelione 
Pigios LaivakorčiŲ kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
KLJV(;SHOI,M, . . KLGPIL'ČIO 18 j 
DROTTNINGHOLM . . RUGP. 27 
GRIPSHOLiM Iti;CiSft.lO 5 
K r M i S H O U l . . . . RIK;Sft40 10 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
veltai ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos Sky
riai. 

SWE.D1SH AMERICAN LINE 
636 Pifth Ave., and 4 W. 51st St. 

IUM keleller Cenler, N. Y. City 

^ : ^ , 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 

AUTHORIZED 

HUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SERYICE 

L 

CHASAS MOTOR SALES 
203741 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 
CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai. 
1934 Pontiac 8 — 4 durų Sedan 
1929 De Soto — 4 durų Sedan 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

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

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską 

l J-nas J. K. iš Alontreal, Canada ra 
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA-
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas. jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitu Pra
neša panašius rezultatus. NUGA-
TONK vartojama metų metais kaip 
pagclba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
me. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi varfeo r,u nemalimu— pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų 
j keletą, dienų. Mes žinome, kad pa-
tarsit it kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Parduoda visi ap-
tiekoriai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
- - Jclealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 60c. 

SUTAUPYSIT 
10.00 

Ant Garsios 

MAYTAG 
PLOVYKLĖS 

Numerio 10-to 
Tai yra didžiau
sios mieros MAY-
TA(T plovykles i*e-
guliare k a i n a 
$89.50, dabar «u-
uiažinta kaina tik 

69.50 
Sutaupysite $2().(K) kol išparduosime 19-ka SIŲ plo

vyklų. Pasinaudokite proga, nes #al kitas panašu* ge
ras pirkimas greitai nepasitaikins — į«ig>*ti MAYTAG 
už taip niažai pinigų. 

'GALITE ĮMOKĖTI TIK $1.00 
Didelė Nuolaida Už Senus Plmykles. 

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 

4 

URNITURE 
M i N U F A C T U B I N O C O M P A N V 

2536-M W. 63rd Street — 4179 SS Archer Ave. 
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171. 

ClilCAGO, 1LL. 
^ 

^ 

& 

ŠUKYS 000DY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

ftEAL E S T Ą T E * 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu. 

Stiklų k t. t. 

REUMATIZMAS 
SAUSGĖLfi 

Nesikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu. Sausgele, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę* ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašaliha viršmine-
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padeko-
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c, arba dvi už $1.06. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centų. 

Justin Kūlis 
8259 80. HALSTED ST. 

Chicago, EI. 
I I B B I I I I B B e 

Wi\\\ons P«™ 
2*5E 

• • 

• 
i 

Geresnių sudėtinių! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du! 
Puikus skonis! 55» 

file:///Vasbingtono


DBATTOiS 

Sv. Kazimiero Parapijos Istorija 
CHICAGO HEIGHTS I I I . 

SIDABRINIO JUBILIEJAUS PROGA 

GHTCAGO Heights lietiniai pradėjo apsigyventi apie 1900 
metais, visai mažame būrelyje. Jų skaičius nedidėjo, grei
tu laiku, nes tada čia !buvo visiškai mažutis miestelis. Lie

tuviai būdami mažumoj, neorganizuoti apie savą parapiją nė 
nesvajojo: buvo prisiglaudę prie lenkų Šv. Juozapo parapijos, 
Vėliau prie airių. Tiktai sykį metuose lietuvys kunigas atva
žiuodavo velykinės išpažinties klausyti. 1906 metais jau pra
dėjo organizuotis, susitvėrė Šv. Kazimiero vyrų draugija. 19-
07 lietuviai pasijuto lenkų įžeisti. Rinitai organizuojasi, su
sidaro komitetas: T. Stankūnas, P. Kriseiukaitis, K. Jankaus
kas, P. Burneikis, Naudaža, Mikevieia ir mirė Juozapas Rad
vilas, Leonas Vaitkevičia, Tadaušas Melinauskis, Juozapas 
Srebalius. Ir 1 * M >S metais nuperka plotą žemės ant 15tos ir 
Shields Ave. 1910 metais tuos lotus permaino Į tinkamesne 
vietą (kur dabar stovi Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia ant 
14t<>s ir Portland Ave.). 

PIRMASIS KLEBONAS 
1911 metais J. K. Cliieagos arkivyskupas James Quigley 

paskyrė kun. Juozapų Kleinauską klebonu tverti parapiją, 
organizuoti lietuvius: kuris mažu būriu gerų lietuvių katali
kų pastatė dviejų aukštu mūrini namą bažnyčiai ir mokyk-^ 
lai ir medinį namelį klebonijai. Jis klebonavo nuo 1911 iki 
191 fi m. Kun. J. Kleinauskui apleidus, klebonas greitu laiku 
nebuvo paskirtas, nes tada stokavo lietuvių kunigų. Metus 
laiko administravo gerb. kun. M. L. Krušas, Dievo Apveizdos 
parapijos klebonas Chicagoj. (dabar D. G. Pralotas). J is pa
rapiją rado suirutėje. Vienų metų bėgyje gerb. Pralotas daug 
padarė. Atitaisė pakrikusią parapijoj tvarką, sutaikė žmones 
ir nustatė metini parapijos mokestį. 

1917 metais ėia klebonu paskirtas gerb. kun. Aleksand
ras P. Baltutis. J is parapiją rado gan tvarkoj, bet didele sko
lą. Jo laikais ėia būta virš 200 šeimynų. Gerb. kun. Baltutis 
energingas, taikaus būdo dirbo vienybėj su parapijonais ne
pilnai 4 metus. Aptvėrė geležine tvorą, apie visą parapijos 
nuosavybę. Gerb. klebono Baltuėio didžiausiu rūpesčiu buvo 

Vątidarvti parapijinę mokyklą ir gauti vienuoles mokytojas. 
Tą ir padarė, gavo Seseris Kazftnierietes. Kadangi tuomet 
stoka \ o vienuolių mokytojų, gerb. kun. Baltutis pats moky
tojavo net du metu. 

Trumpu laiku, apie V> mėnesius klebonavo gerb. kun. N". 
Pakalnis. 

1921 metais tapo paskirtas a. a. kun. Juozapas Svirskas. 
Ramaus, tykaus laido, k utis darbavosi šioj parapijoj apie ii) 
metus. 

1927 metais ėia klebonu paskirtas gerb. kun. Juozapas 
J. Oužauskas, tvirto, vyriško būdo, darbštus, parapijai pasiš
ventęs, (jerb. kun. Čužausko didysis rūpesnis buvo mažinti 
parapijos skolą. Dirbo pats ir ragino kitus ir pilnai 4 metų 
jo klebonavimo laiku atmokėjo $16,000.00 skolos. 

idfctk&ts, rtgp. 15 "d., 1936 
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P A S I L I N K S M I N S I T E 
Ir Turėsite Prog? Gauti Gražiu Dovanu ŠV. KAZIMIERO AKAD. R6MEJŲ PIKNIKE 

SEKMADIENYJE RUGPI ŪClO-AUGUST 1 6 D. 
MARQUETTE PARKE — 68-tos ir CALIFORNIA AVENUES 

Nuoširdžiai kviečia visus 
1 š. K. A. RĖMĖJOS 

: ^ 

Pradžia 1 vai. popiet 
^ 

Dabartiniu laiku klubas pra 
deda daugiau darbuotis poli-
likoje. Rudens rinkimai turės 
parodyti lietuvių susipratimą. 
Kad tai atsiekus, visi turime 
nuoširdžiai remti klubą ir p« 
tiems tapti jo nariais. Kas no
rės įsirašyti į klubą, galės įsi
rašyti tame išvažiavime. 

Taigi, ryto,] visi į linksma 
klubo išvažiavimą. Lietuvytis 

PEOPLES KRAUTUVĖS 
PARDUODA DAUG MAY

TAG DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIŲ 

labai retas atsitikimas. Mote
rėlės, kurios dar neturi dra
bužiams plovyklos, yra gera 
proga įsigyti. R. 

Policija krečia North Side 
ieškodama morono, kuris bė
giu dviejų dienu bandė pasi
grobęs išniekinti dvi jaunas 
merginas. Moronas, .sakoma, 
yra 23 m. amž., 5 pėdų aukš-
rio, tamsiots išvaizdos. 

Šv. Kazimiero par., Chicago Heights, klebonija 

ffi yra susi-
sekmadie-

Rugp. 1 
Antanas C. 
rado, tiesa, 
trūkumu. O 
Neprityręs 1 

kun. 

D A B A R T I M ^ KLEBONAS 
d., 19ol metais ėia klebonauti parėjo gerb. 
Martinkns, švelnaus, sympatingo būdo. Parapiją 
tvarkoj ir jos skolą sumažinta, bet daug, daug 
ėia imtys didžiojo krizio laikai, žmonės nedirbo, 

debonas, su geru parapijonų pagelba ir pritari
mo, tuoj imasi rimto darbo: dapildyti trūkumus, Įrengti pa
rapijoj kas reikalinga. Įtaiso dėl "bnnco" staliukus ir kė
des. Išplauna prirūkusią bažnyčią. Išmaliavoja mokyklos 
kambarius. Xurnaiiavoja kleboniją iš lauko pusės ir atnau
jina iŠ vidaus, išpopieruoja. Iškasa po klebonija skiepą, [tai
so daug moderniniu pagerinimų: skalbyklą, šaldytuvą, plau
namą mašiną ir automatiškai anglims šildomą peėaų stoker. 
Nudažyta tvora apie parapijos nuosavybę. Parapijonai per
ka klebonui automobiliu, pastatyta garadžius. Iškasta po baž-
nyėia skiepas, [rengta svetainė. Šis didelis darbas, didžiau
sias parapijoj trūkumas — svetainė, niekam iš parapijonų 
ir buvusiu klebonų nė nesvajotas, gerb. kun. Martinkaus su
manumu, pramatymu tapo įvykintas. Įrengta 8 būdos, su nau
jais patentais, dėl bazarų ir piknikų. Nupirkta į svetainę in
dai, peiliai, šakutės, staltiesės ir įtaisyta stalai. Išpilta pa
rapijos kiemas žvyru, [taisyta šokių bei programų platfor
ma. Atėjus jubiliejaus metams, gerb. kun. Martinkaus viena
tinė svajonė — noras buvo, ' ' kad galėtume jubiliejui bažny
tėlę issiteplioti.' Ir tas įvykinta. Išdekoruota bažnyčia. At
naujinta altoriai, visos statulos, stacijos, kryžiai ir visa kas 
tik bažnyčioj yra. Ištepliota seserų gyvenamieji kambariai. 
Atnaujinta, sustiprinta tvora apie parapijos nuosavybę ir 
nudažyta. Suorganizuota Šv. Vardo dr. ir perorganizuota 
Apašt. Maldos dr. 

ir darbu vadovauja. Dvasiniai čia žmonės ir 
pratę. Prie Sakramentų skaitlingai lankosi kas 
nį, ypatingai metinėse šventėse. 

Šv. Kazimiero parapija susilauks savo kunigo, Stanis
lovo CIauėo, jau yra diakonu Mundelein Seminarijoj. Sese
rų iš šios parapijos via 10. Visos Seserys Kazimierietės. 

KLEBONAI 
Šv. Kazimiero parapijos žmonės nuolat, su malonumu, 

prisimena visa eile ėia buvusiu klebonu. Ju darbštumą, 
nuoširdumą, pasišventimą, parapijos darbams. Rūpestin
gą jai vadovavimą. Ypatingai jie džiaugiasi dabartiniu 
klebonu, gerb. kun. Ant. C. Martinkum, kuris parapiją, tie
siog, naujai atstatydina. Prašalino visus joje trūkumus, 
nedateklius ir tai pačios bedarbės laikais. Savo didele e-
nergija bei taikiu būdu vieningai dirbdamas su parapijo
nais. Garbė Cbicago Heights lietuviams katalikams ir jų 
dvasios vadams už nuveiktus darbus 

Linksmas Išvažiavimas 
NORTH SIDE. — Kas no

rite linksmai ir smagiai laiką L 
praleisti, atvažiuokite rytoj į 
Jeffersono miškus, kur vieti
nis politikos klubas rengia iš
važiavimą. Bus įvairių žaidi
mų, muzikos ir dainų; be to, 
bus ir skanaus alučio atsigai
vinti nuo buvusiu karščiu. 

Kuomet va'saros laike biz
nis sumažėja, gabūs krautuvi
ninkai siūlo prekes nu maži n-
tom kainom tikslu, kad pabu
dinti pirkėjus prie pirkimo. 
Patirta, kad Peoples krautu
vės, norėdamas pasitarnauti 
savo pirkėjoms, šią savaitę 

į siūlo Maytag plovyklas net 
numažinta kaina. Tai 

1937 RADIOS 
ir 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAI 

Sv. KAZIMIERO PARAP., CH ICAGO HEIGHTS, I I I . 
SIDABRINIS JUBILIEJUS 

Dalyvauja J. E. Vyskupas William D. O'Brien. 
* 

ŠĮ sekmadieni, rugp. 16 dieną, 11 :.°>0 vai. įs ryto, Šv. 
Kazimiero bažnyčioj istorinės, nepaprastos iškilmės: sidab
rinio jubiliejaus 'minėjimas. 

Sumą celebruos gerb. kun. T T. J . Vaičūnas, Šv. Antano 
parapijos klebonas Cicero, 111. Jam asistuos diakonu gerb. 
kun. J. Mačiui i ou i s, M. T. C , subdiakonu gerb. kun. P. Ma-
ėiulionis, S. V. D. 

Pamokslą iškilmėms sakys gerb. kun. A. P. Baltutis, 
Švenč. Marijos (Hinftno parapijos klebonas, Chicago, III. 

Muzikalę bažnyčios apeigų dalį išpildys parapijos ebo-
ras, vedamas gerb. Sesers M. Juditos. 

Po pietą parapijos svetainėj ir kieme jubiliejaus ban-
kietas. Valgyti duodama 1:00, 4:00 ir 7:00 vai. vakare. Mu
zikalę programa 8-tą valandą. 

CHICAGOJE 
| Mūs Kolonijos 

Lietuvius 

pat manoma apiplėštas tų pa.-
rių plėšikų. Iš šio atimta $20. 

CHERNAUGKAS COAL 
GOMPANY 

1900 So. Union Ave. 
Tel. CANAL 2183 

LIETUVIAI ADVOKAfir 
Telepbone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublie 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

220! W. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

Metropolitan State Bank name 
Valančios kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe1I St. 
Telefonas REPublie 9600 

TURIME VIETOS jauniems, lietu
viškai- angliškai kalbantiems vyrams 
automobiliu pardavinėjimui. Nerei
kia prityrimo. Kreipkitės \ MR. 
PIERCE, James Levy Chevrolet Co., 
4400 Archer Ave., VIRginia 1141 
> ~ — - ^ ^ ^ — — » — » » ^ — — » 

REIKALINGA DARBININKĖ 

I 

MOKYKLA 
, BRIGHTON PARK. — šv. 
I Kaz. Akademijos Rėmėjų dr-

Oia mokytojauja 3 gerb. Seserys Kazimierietės. Virši-• i - i \, Ar T i i • ^ / • • i U° s centro piknikas įvvks atei-mnke gerb. Sesuo M. Adelame. Vargoninkauja gerb. Se- |_ x. , ,. ' y _ , 
sno M. Judita. Mokykloj vaikučių yra 74. Seserų Kazimie-
riečiu tvarka ir švara mokykloje ir bažnyčioje girtina. 

DRAUGIJOS 
Šioj parapijoj yra 8-nios draugijos. Šv. Kazimiero dr., 

kuri susitvėrė 19(M> metais ir j taisė didyjį altorių. Šv. Pet
ro ir Povilo dr., Šv. Onos dr., Šv. Rožančiaus dr., Sodali-
eijos dr., Sv. Vardo dr., Apaštalystės Maldos dr., ir Tre
tininkų dr. Visos draugijos yra labai duosnios, remia pa
rapiją ir reikalui priėjus gausiai aukoja ir gražiai gyvuoja. 

SPAUDA 
Mes savo parapijoj skaitome vos 100 šeimynų. Apie 

pusė jų yra " D r a u g o " skaitytojai. Dauguma skaito "Lai
vą' ir kitus katalikiškus laikraščius. Katalikiškos spaudos 
svarbą yra kartas nuo karto primenama žmonėms iš sa
kyklos, tečiau turime keletą, kuriems, tiesiog, kvepia bedie
viu šlamštai. 

LIETUVIAI IR J Ų GERUMAS 
Lietuviai žmonės Chicago Heights geri duosnūs, nuo

širdūs. Visais laikais vieningai dirba su parapija, su savo 
klebonu. Esama ir tokių, kurie ypatingai pasišvenčia para
pijos darbams: be jokio atlyginimo, kad parapijai išlaidas 
sutaupius. Žinoma, kaip visur, taip ir šioj parapijoj yra 
visokių pažiūrų, bet katalikai visur viršija: savo aukomis 

nantį sekmadienį, rugp. 1'6 d., 
|Marquette Parke, šeštas sky 
rius smarkiai ruošiasi prie 
minėto pikniko. Kviečiami vi
sus brightonparkieeius skait
lingai atsilankyti. Rėmėjos 
pavaišins skaniu kugeliu, šal
tais gėrimais ir kitokiais pa-
marginimais. Atsilankę nesi
gailėsite. Pradžia 1 vai. p. p. 

E, R. 

EMIL DENEMARK, INC. 
> i • 

Buick - Cadillac • La Salle* 
Atsakanti Vartoti Karai 

VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS 
Puikiausios v e r t i e s šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. Nė vienas teisingas pa
siūlymas neatskomas. Esme nusistatę paleisti kiekvieną vartota ka
rą mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 

REIKALINGA mergina generaliniam 
namų darbui. Lengvas skalbimas. 
Kreipkitės j L. Goldman, CRAwford 
5049, 1647 So. Harding. 

REIKALAUJAMA A-l prityrę opę-
ratorkos dirbti ant moterų silkiniu 
drošiu. Kreipkitės į Wm. H. 
WEISS & CO., 5-am aukšte, 237 
So. Market St. 

PAIEŠKOJIMAS 

Jonas Riekus paieško savo dė
džių ir tetų kurie yra gyvenę Chi-
eagoje ar jos apylinkėse. Motinos 
vardas po tėvais Ona Kiburaite. 
Bile kokia informacija apie juos 
praneškite John Riekus, 4400 So. 
Wood St., Chicago. EI. Telefonas 
YARds 3426. 

RENDON PLATAI 

RENDON KAMBARIAI ant Dor-
cherter Ave., prie 75th Street gat-
vekariu linijos. Šviesus. 4 kamba
riai—$15.00; 8 kambariai — $28.00. 
Kreipkitės j "DRAUGAS". 2334 
So. Oakley Ave., CANal 7790. 

Prieš sezoną, kainos 
nupigintos. 

4S basu akordionai už 
s 4 8 . 0 0 

S0 basų akordionai už $ 8 0 . 0 0 
i 

120 basu akordionai \u 
S 

Lekcijos DYKAI 
Išmokėjimai po $1.00 

savaite. 

BUICK 
RUTCK 
BUTCK 
BUTCK 
B U I C K 

' 34 . 
' 34 . 

' 34 . 
' 3 2 , 
•30 , 

CADILLAC 
C A D I L L A C 
CADILLAC 
CADILLAC 
CADILLAC 
CADILLAC 

Frank Zakarskis 
Apiplėštas 

Frank Zakarskis, 749 Uh-
land ave., Sawye r Bisenit Co., 
draiverys apiplėštas dviejų 
jaunų plėšikų. At&nė $100. 
Kitas Grennan duonkepyklos 
draiverys Ed. Nordbrock taip 

(• i 

5 Sedan 47, tobulam stovy 545. 
Club Sedan 61, trunk, puikus 095. 
5 Sedan, tobulai bė&as 595. 
5 Sedan, puikus karas 450. 
5 Victoria Coupe, greroj tvarkoj 175. 

'34. 5 Sedan. kaip naujas 10*5. 
' 34 , 2 - 4 C o u p e , t o l > u l a s k a r a s 1 2 9 5 . 
*32, 5 T o w n Sedan, laba i greras k a r a s 74S. 
'31, 5 Sedan, jokių trūkumų 345. 

'30, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj 295. 
'30, 5 Sedan, ge ra i bėgant i s , . . 195. 

CHEVROLET '29, 5 Sedan, žema kaina 95. 
FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECIAL. 
FJORD '34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 395. 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas 195. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina S45. 
LA SALLE *30, 5 Sedan, geras karas žema kaina 245. 
LINCOLN *33, 7 Sedan, puikiam stovy 1195. 
LINCOLN '31, 7 Sedan. puikus karas, bargenas 595. 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy 225. 
NASH '32. 5 Sedan, čionai gera vertybė 295 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 895. 
PIERCE ARROW '29 Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj 150. 
PONTIAC '32, 5 Sedan, geriausia vertybė 295. 
PONTIAC '33, 5 Sedan, atsakantis karas prieinama kaina 395. 
PLTMOUTH, '32, 5 Sedan, duos gerą patarnavimą 315. 
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas karas 1295. 
CHRYSLER '81, 5 Sedan, geras pirkinys 325. 

Mainykite savo senaji karą aukščiausia kaina ant vieno iš šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

RENDON KAMBARYS 

RENDON kambarys vaikinui. Ap
šildomas. Labai šviesus. Nautai iš
taisytas. Turi turėti paliudijimus. 
Kreipkitės j 2522 W. 45th St. 

PARDAVIMUI DVIRAČIAI 

Pardavimui 10 vartoti dviračiai. 
Kainos nuo $7.00 iki $14.00. Kreip
kitės 2233 So. Eedzie Ave. 

BIZNIO PROGA 

Parduodama kriaučio biznis. Vis
kas už $125. Pardavimo priežastis: 
Hera. Kreipkitės 6645 So. Mozart. 

PARDAVIMUI ŪKIS 

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

PARDAVIMUI 40 akerių žemės. 14 
akerių dirbama. Gera, lygi žeme. 
Užtektinai malkų kurui. Ant main 
hierhway. 3 keliai eina pro ūkj. 
Dvi mylės nuo miesto. Bušai pa
ima vaikučius į mokyklą iš namu. 
Visas ūkis aptvertas megzta drati-
ne tvora ir tvoros perskyrimui. Na
rnas: 20 'x28\ 4 kambariai ir ka
mara apačioj, 4 kambariai ir kori
dorius viršuj. Ištisas beismentas. 
Daržinė: I4 'x32' . Dviejų karų ga-
radžius. Išgręžtas šulinys tuoj prie 
durų. Kaina $1,250. Kreipkitės 
STEVE SIMON, IngOla, MicMgan. 

Model No. 6-S-152 

Visos 1937 metų radios jau 
Iškrautos parodai: 

RCA VICTOR, 
RADIONAS, 
PHU.CO 
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, 
GRUNOW. 

Senas radias priimame 
mainais. 

* * 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St 
Tel. BOUlevard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

Budriko radio programai kasdieną 
7 v. vakare WAAF. 
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TĖVŲ MARIJONŲ STATOMOSIOS 
SEMINARIJOS KOPLYČIOS VAJAUS 
REIKALU SUSIRINKIMAS PAVYKO 

BE 
•7 

Padarytas Galutinas Nutarimas, Išrinkta 
Administracija 

Rugpiūeio 13 d., Tėvų Ma-adv. J. Brenza, Metropolitan 
rijonų statomosios Seminari
jos koplyčios reikialu įvyko 
susirinkifcnas, kuriame daly
vavo daug atstovu. Sus-mas 
visais žvilgsniais gražiai pa-
vyko. Svarbiausiu reikalu šia
me susirinkime buvo kalbėta, 
-•• pradėti vajų statomosios 
koplyčios fondui, kad kiek ga 
Įima sukelti daugiau lesų tani 
dideliam ir kilniam tikslui. 
Susirinkimas plačiai apsvars
tęs tą reikalą, galutinai nu
tarė pradėti vajų rugsėjo 5 
d. Tam tikslui išrinko pasto
vią administraciją, i kurią j -
ėjo: L. Šimutis — pii»m., ark. 
M. ŽaJdokas — I vice pirm., 
K. Sriubienė — II vv»-« pirm., 

State banko prezidentas nu
tarta kviesti iždininku, Jonas 
Kulikauskas — ra^t. pagelbi-
ninkais — Ig. Sakalas ir E. 
Ogentaite. 

Taigi, šiuo ir kreipiamės į 
plačiąją Amerikos visuomenę, 
kad temytų, kada visi darbai 
bus paruošti ir paskelbti, kad 
stoti į tą taip kilnų ir didelį 
darbą, nes visi gerai supran
tate, kad toks platus užsimo
jimas reikalauja visų pagal
bos. Dabar šiuo tarpu, kolo-
nių veikėjai ir geros valios 
darbuotojai ir prieteliai orga
nizuokite savo kolonijose vi
sas jėgas, kad kada sulauksi
me rugsėjo 5 dienos ir pra-

—— (dėsime, kad visi kai vienas 

1 "rf ' *" 

kratų klubo piknikas. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžangos nėra. 

Piknike bus įvairi progra
ma, kurioje dalyvaus ristikai: 
jaunasis Vytautas Bancevi-
čius, "Wild Man", "Drapiež-
nas dzūkas" J. Baneevičius, 
Feliksas Jakaitis ir kiti spor
tininkai. Šokėjai galės sma
giai pasišokti prie Briedžio 
orkestros. 

Kengėjai kviečia visus atsi
lankyti. 

AL. G. KUMSKIS IŠRINK 
TAS LIETUVIŲ DEMO

KRATŲ LYGOS PIR
MININKU 

Specialiam Lygos susirinki
me, kuriame dalyvavo delega
tai iš visų kolonijų, perinktas 
pirmininkas. Vietoj Jono Rė
kaus, kuris rezignavo, išrink
tas Al. G. Kumskis. 

Kumskis jau nuo seniai ži
nomas kaipo energingas vei
kėjas ir karštas lietuvis pat-

ir varyti tą j H jotas. Prieš tris metus jis 
taip labai kilnų darbą. 

[ » " 

ONA LAURINAITIENĖ 
(po tėvais Irbikaitė) 

Mir«"> rugpjūčio 11 d.. 1 !• 36 
m.. 6:30 vai. vakare, sulaukus 
40 metų amžiaus. A. a. ,Ona 
l«Mirinaitit-ne gimė Amerikoje, 
Pueblo, t'olorado. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Antaną, motiną Barborą, 
po tėvais Kazlauskaitė, tėvą 
l 'ranciiku, brolį Antaną.'ir-. J>r<ą-
!*««**• *#aj* , <4*v**., 
tą Pauliną JaKrfce, ptksaesMCf. 
FetronClę Stradomskienę 4r jos' 
šeima ir gimines. 

Velionė gyveno po antrašu 
4406 So. Campbell A ve. 

Kūnas pašarvotas 4147 So. 
Kedzie Ave., l^AFayette 2644. 

la idotuves j vyks pirmadienį 
rugpjūčio 17 d. Iš namų J* vai. 
ryto ' bus atlydėta j švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysta-
nius-as dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Vyras, Motina, Tė
vas, Broliai, Brolienė, Teta, 
Pusseserė ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sūnai. 

Tel. TANal 2515. 

Is Politikos Lanko 
15 Wardo Amer. Liet. 
Dern. Klubo Piknikas 

Sekmadienį, rugpiū&o 16" 

lįnn) tmivA prie Archer 
ave., skersai Oh Henry Park, 
Willow Springs, 111., įvyksta 
15 Wardo Amer. Liet. Denio-

A. t A. 
ONA 

GALVANAUSKIENE 
(1» J i>n'ir«i vyru Žekie i i f ) 

(po tėvais Vi^riH-aitė) 
MJ.rė rugpjūčio 13 d., 1936 

ai., 5:25 vai. popiet, sulaukus 
pusės amžiaus. 

Kilo iš Raseinių apskr., Kvė
darnos parap., liuišių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 42 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jokūbą, 3 dukteris: Oną, 
Kazimierą ir Bronislavą, 2 sū
nus; Vincentą ir Juozapą Že-
kus, 3 žentus: J. Nieman, W. 
Kyan. ir S. Witus, marčią Cla-
rą. 11 anūkų ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4618 S. 
Paulina. 8t. 

.Laidotuvės įvyks pitimadieuį, 
rugpjūčio 17 d. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Vyras, Ouklerys, 
Kūuū>, žentai . Marčia, Anūkai 
ir Ginum-.-. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
fcudeikis. TeJ. YAKds 1741. 

PADĖKONĖ 

JUOZAPAS FERAVIČIA 
kuris mirė liepos 23 d., ir 
tapo palaidotas liepos 27 d., 
11)36 m., o dabar ilsis .Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdamas atsidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į ta neišvengiamą amži
nybes viltą.. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iž mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. M. 
Urbonavičiui, kuris atlaikė j -
spudingas pamaldas už jo sie* 
la ir pasakė pritaikintą pa
mokslą. Dėkojame kunigams 
Marijonams J. Mačiulioniui, A. 
Jeskevičiui, ir VI. Draugeliui, 
kurie lankė a. a. Juozapą li
gos metus. 

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, bro-
liaans Marijonams ir seserims 
Kazimierietėms, kurie atsilan
kė į šermenis. I>ėkojame var-
goninkams prof. A. S. Poeiui, 
J. Brazaičiui ir G. šidiškiūtei-
Giedraiiienei už gražų giedoji
mą. 

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Lacbawicziui ir sūnams, 
kurie savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame Aušros 
Vartų Vyrų ir Moterų d r-jos 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėufts: o tau a. a. Juo
zape, lai Dievas suteikia amži
ną atilsį. 

Aušros Vartų Švč. Panele 
Marija užtark už sielą a. a, 
Juozapo. 

Nuliūdę lieka: Sūnūs. Duk
terys, Marti, Zenitai, Anūkai ir 
Giminės. 

pradėjo organizuoti lietuvius 
politikoj ir šiandie lietuvių 
Demokratų Lyga veikia, kad 
išplėtus ir palaikius tą. veiki
mą, visose miesto dalyse. Gai
la, kad mūsų tauta turi labai 
prasta vardų politikoj. Ir pra
eities pasirodo, kad ji yra ži
nomi, kaipo tauta su daugeliu 
frakcijų. Ypatingai labai prie
lankus svetimtaučrų suvilioji
mams. 

Bepartyvės organizacijos 
klaida 

Lietuviai Chicagos per daug 

metų buvo viliojami kitatau
čių patarimais organizuotis 
prie tam tikrų civie, arba be-
partyvių, organizacijų. Šis or
ganizavimas prilaikė lietuvius 
nuo gavimo vietų politikos Jau 
keį lietuvių vietos teko sveti
miems. 

Dabartiniu laiku bet gi lie
tuvių politikos lauke yra dau
giau, negu buvo bile kitais 
iaikais, ir daug didesnis skai
čius jaunų veikėjų, čia gimu
sių ir augusių. 

Nemažai yra ir nusiskondi-
mų, kad senesnieji veikėjai 
gana daug pavydo parodo ir 
kartais pakiša koją, šiems vei
kėjams. Daugelis mūsų dar tu 
r i senoviškų, palinkimą prie 
focpartyvių klubų ir nenori 
piisipažinti esant klaidoje. 

Lietuvių Demokratų Lyga 
kreipiasi į organizacijas ir 
pavienius lietuvius kviesdami 
į politinį veikimų;. Lygos val
dyboje randasi ir daugiau jau \ 
nuolių, kurie gražiai darbuo
jasi politiniam veikime: Jo
nas Juozaitis, Jonas Damkus 
ir dabartinis kandidatas į tei
sėjus Jonas Zūris. Lietuvis 

MARQUETTE PARK. -
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Demėjų skyrius laikys 
susirinkimai sekmadienį, rug-
piūčio 16 d., parapijos svetai
nėje, 2 vai. po pietų. Visi sky
riaus nariai - rėmėjai ir da
rbuotojai, prašomi laiku su
sirinkti. Yra labai svarbių rei
kalų svarstyti. Valdyba 

turime svarbių klausymų nu-ryt vakare, t. y. sekmadienį, 
tartį kaslink statomosios kop- j primaitina, kad bus puiki Juo 
lyeios. Valdyba. 

RADIO 

Rugp. ,16 d., paprastoj vie
toj, 1 vai. po pietų įvyks sva
rbus dr-jos " Lietuvos Ūkini
nkas' ' mėnesinis susirinkimas. 
Išgirs&ne raportų iš praeju 
sio pikniko. Plačiau pasitarsi
me apie draugijos jubiliejinį 
vakarą ir pasvarstysime sva
rbesnius draugijos reikalus. 
Tat, visi kviečiami atsilanky
ti. 

Kurie norėjo įsirašyti į dr-
gijų per piknikų, malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimų. 
Nariai, pasilikę su mokesčiais, 
prašomi užsimokėti. 

J. žurkaufikas, pirm. 
Ieva Lukošiūte, fin. rast. 

Ryt, nedėldienį, rugp. 16 *i 

zo Budriko leidžiama radio 
programa nuo 7 vai. vakare iŠ 
didžiulės WCFL stoties. A-
part gražių dainų solistų iš
girsite puikią Budriko radio 
orkestrą su naujais kūriniais. 

n , . „ .. . -, r» Taipgi išgirsite žinių apie a 
11 vai. prieš piet ir vel Pr<* * . . & '. . . . 

teinančios savaitės specialius 

Pranešimai 
MARCJUETTE PARK. — 

Labdarių Sąjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 16 d., parapijos 
svetainėje, 2 vai. popiet. Visi : 

labdarybės nariai ir darbuo
tojai prašomi laiku susirinkti 
Turime svarbių reikalų sva
rstyt. Valdyba 

gress krautuvė rengiasi pavai
šinti radio klausytojus gra
žia ir įdomia radio programa. 
Kaip visiem žinoma, šiose pro
gramose nevartojama plokšte
lės, bet visuomet dalyvauja 
žymūs dainininkai ir muzikai. 
Taip ir ryt programa bus pa
našaus turinio. Dainuos žy
mūs dainininkai, dalyvaus mu 
zikai ir t.t. Be to, bus įdomių 
limų ir svarbių pranešimų iš 
draugijų judėjimo ir biznio 
si ities. Patartina nepamiršti 
pasiklausyti. Rap. J. 

išpardavimus trijose Budriko 
krautuvėse: 3343-3347 ir 3417 
S. Halsted st. Cbicagoje. Y-
patingai vertėtų kožnani pa
matyti pas Budriką naujų 
1937 metų radijų parodą. Tai
pgi išsirinkti jau žieminį pe
čių: anglinį arba aliejinį, ku
rių Budriko krautuvė ką tik 
aplaikė 200 naujų modelių. S. 

I 

BBIGHTON PARK. — Ma
rijonų Rėmėjų 35 skyrius tu
rės svarbų susirinkimą rugp. 
16 d. parapijos mokyklos kam
bary. Visi Rėmėjai yra nuošir
džiai prašomi atsilaikyti, nes 

BUDRIKO PROGRAMA 
IŠ WCFL 

Kiekvienam yra 'malonu pa
siklausyti gražių dainų, o y-
patingai geros orkestros. To
mis ypatybėmis pasižymi Bu
driko radio programos. Tad 

Įkrito į Kaminą 

Alcxtan Brothers ligoninėj 
kovoja su mirtimi Fred Foss, 
28 ra., 5618 N. Maplewood av. 
Remontuojant Pulaski parko 
"fieldliause" jis įkrito į ka
miną ir nupuolė 40 pėdų že
myn. Buvo pašaukti gaisrini
nkai, kad vargšą išimtų is 
kamino. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

• • 

0 

NAUJA LAIDA 
<.ANNiim;. 

NAMŲ 
PRIŽIORĖJIMAS" 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

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

šię knygą galima gauti per paką arba rastinėj: 

\ 

VENETIAN MONiMNT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cliicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTTWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvii 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTjj 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
• ~ • 4092 Archer Ava 

Phone LAFayette 3572 

o . r . MdZulKS 3319 Lituaaica Ave. 
Phone YABds 1136 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Plione B0Ulev*rd 4139 

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

j . F. Radis Piioae CANaJ €174 
668 West 18tb Street 

• • ^ • » ^ » w w a*Bi 

S. M. Skydas 718 West 18th Street 
P&oo* lK)Nroe 3377 

cuuur, on>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNEB - PRUZIN 

Geriausia* patarnavimai — Moteris patarnauja 
•20 W. 15tli Ave. 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. Cliicago, Iii. 

KAINA m PERSIUNTIMU TIKTAI $<|.05 

i. J. m 
* ' — • • • ' • • • MUI • l » — « K « Į — 

UM West 4^th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskjs ir Sunos 10734 S. Mickigmn Ave. 
Tel. PULhnan §703 

Lackairicz ir Sunai 
J. i . tHCmIS 

S. C. Lachavvicz 

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Heraitag* Ai 
Phone YABds 1741-1742 
&kyr.~4U7 S. Feirfieid Ave. 

42-44 E. 108th Street 
Phone PUUman 1270 
arba CANal 12516 

mmmmmmm 
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Marianapolis Amerikos Lietuviu 
" B e mokslo ne ponausi, bet ver

gaus i " — būdavo sakoma. Nors šian
dien ir mokslą, baigė ne visi gal i ."po
n a u t i ' \ vienok jo nebaigus yra dar 
sunkiau gyventi. Gyvename tokius lai
kus, kad kur tik nepažvelgsi, visur 
matai žmogaus mokslo vaisių, valdan
tį visi) gyvenimą. Kiekvienas ir ma
žiausias dalykėlis yra moksliškai ap
skaičiuotas, tiesiog stebuklingai sugal
votomis ir kaskart vis tobulinamomis 
mašinomis gaminamas. Jau ir dabar 
daug labai paprasti! dalykų mes nebe
suprantamo, jei jų nesame atydžiau ap
žiūrėjo ar išstudijavo. Greit atois lai-
kas, kad mes nė paprasčiausios laik
raščio /inntės nebesuprasime, nes jojo 
vartojami terminai ir išsireiškimai 
mums bus "peraukšt i" . Net ir juokai, 
kurio dabar dar suprantami, tada var
giai bejuokins mus. Užtai mes turime 
sekti gyvenimų, kad nuo jo neatsilikta
me. Buvo laikai, kai buvo didelė gar
bė savo pavarde pasirašyti. Dabar jau 
to neužtenka: ir paprasto darbo ieš
kant klausia, kokia bigb seboolo ar I 
kolegija baigęs. Ne vienas iš jūs pa
sakysit, kad kolegijų nebaigę turi dar 
geresnius darbus, nei tie, kurio dabar 
baigia. To i]), tai beveik teisybė. Bet 
taip tik buvo ir yra, tačiau tai ne
reiškia, kad taip bus toliau. Dabar be
simokančio jaunimo daugybė, daug ir 
'mokslus baigusio. Jau dabar prie pa
prastu darbų, ir ypač kraiUuvėse, rei
kalauja kolegijų diplomų, o kas bus 
už keleto ar keliolikos metų, kai tau 

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

Yra nemaža geni mokyklų, bet 
lietuvių jaunimui nėra ir negali būti 
geresnės už Marianapolį. Ten visa va
dovybe ir profesoriai ne už pinigų, bet 
iš idėjos, iš pasišventimo dirba jauni
mo mokslinimo ir auklėjimo darbų. Jie 
visi kilo iš paprastų, daug vargo ma
čiusių tėvų, užtai ir mūsų reikalus ge
riau supranta, mūsų vaikų tinkamų iš
auklėjimų įvertina ir tam dirba. Štai 
ką sako pati kolegijos vadovybė: 

Kolegijos Pasaulėžiūra 
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra 

vra štai kokia: auklėti lietuviu tėvu 
sūnus katalikiškai lietuviškoje dvasioje, 
kad jie taptų gilaus tikėjimo ir aukštos 
dorovės jaunuoliai, mylintieji savo tau
tą bei gimtąją kalbą ir būtų sąmonin
ai Jungtinių Amerikos Valstybių pilie-
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Mokslo Santvarka 
Marianapolio mokykla vra aštuonių 

metų kursas — keturi metai bigb \ 
seliool 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 

jaunuoli reikės rūpintis gyvenimu, gal [ateityje jam teks dirbti dvilypėje vi 
ir šeima? Užtai dabar, kol jaunas, kol 
pavvjo jauti energiįa ir norą dirbti, 
mokykis ir ruoškis gyvenimo kovai, 
kuri tavęs laukia. O jūs. Tėveli ar 
Malut, kurio pečius vargino ir gal 
tebevargina sunkus darbas, dėk visas 
pastangas, kad savo sūneli padaryt 
laimingu, kad jis nebūtų prastesnis už 
kitus, kad jis užaugęs galėtų džiaugtis 
savo tėveliais, kurie jį paruošė gyveni
mui, išleido į mokslą. Bet, leidžiant 

suomenėje anglų kalba kalbančiojo 
ir lietuviškoje, savo tautoje. 

Klasiniu kalbu vra dėstomos — lo-
tynų ir graikų kalbos; naujųjų — pra
ncūzų kalba. Matematika — algebra, 
geometrija ir trigonometrija — baigia
ma bigb scbool. Kolegijoje daugiau 
dėmesio kreipiama j prigimties moks
lus — fiziką ir chemiją; šiems moks
lams tirti yra tinkama laboratorija. 
Biologija augmenijos srityje turi pni-

mofeykloii sūnų, reikia nepamiršti, kad 'kini įruoštą prat-bos šiltnami 

Kunigras dr. Joįras K. Navickas, M. I. C, Ma
rianapolio Kolegijos steigėjas, rektorius, jau 10 me
tu sėkmingai ja veda. Visu studentu gerbiamas ii-
mylPmas, kaip tikras tėvas. 

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

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

School Ir Kolegija 
t legijomis. Puikios teniso aikštės. Žie
mos metu lenktynės pašliūžomis ir pa
čiūžomis. Namuose brangūs į ruošiniai 
bilijardų ir kamuolių (bowling) žaidi
mams. 

Reikalavimai 
Į bigb scbool priimami berniukai, 

baigusieji pradžios mokyklą; į kolegi
ją — baigusieji bigb scbool. 

Jaunuoliai, norintieji įstoti į Ma-
rianapolio mokyklą, patiekia šiuos do
kumentus: 1. Baigtųjų mokslų diplo
mą, 2. Dvasios Vado rekomendaciją, 
3. Krikšto metrikus, 4. (lydytojo liudi
jimą. ' •.: 

Mokestis 
Mokslo metai prasideda paprastai 

rugsėjo ir baigiami viduryje birželio 
mėnesio. Už mokslo -metų jaunuolio 
maištą reikia mokėti $250.00. Šioje 
sumoje įskaitoma ne tiktai maistas, 
bet taipgi kambarys, šviesa, .šiluma, 
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 mokestį. 

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 
Amerikos lietuvi, jauti i r žinai, jog 

Marianapolis yra mūsų tautos grožis 
ir pasididžiavimas! Marianapolis yra 
mūsų tautos švyturys ir iapdraudos 
laidas ateičiai. Remk šį apšvietos ži
dinį. 

Žodis Moksleiviams 
Jaunuoli! Ieškai aukštesnės mokyk

lai, kuri galėtų patenkinti tavo jaunų 
dienų svajones — gyvenimo perspek
tyvas, kurioje galėtum 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: 
KUN. DR. J. NAVICKAS, 

MARIANAPOLIS, 
THOMPSON, OONN. 

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

Mūsų moto — jėga, drąsa ir teisia 
gumas. Kas mums įvairiosios gyveni
mo kliūtys, jei mūsų gyslose teka jau-

jnas 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 nuginkluosiu^ 
drąsa gyvulius pavergsim, o jėga vi
sas mums kelią pastojančias barika
das išversim. 

Teisingumo išmokom mokyklos suo
le, o drąsos ir jėgos įgavom sporto 
aikštėje. Mes žinojom ir žinom, jog 
sportas nėra ir negali 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 mokyklos suole 
išmokom suprasti gyvenimą, o sporto 
aikštėj išmokom jį pajusti. 

Kokie mes laimingi! 

Kolegijos šiaurinis fasadas. Pro jį įtina jauni moksleiviai, o išeina gyvenimui 
paruošti žmonės. ^ a r k a v e d f t . g r ^ . . « i t a l i š k a > , ^ l y . 

* ^ ^ ną ir poilsio kalnelį, kur stovi baltas vė-

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 : iavcs stiebas. 

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. 

Studente Veikla 
Studentai yra susibūrę į Studentų 

Sąjungos kuopą, suskaldžiusią savo 
veiklą įvairiomis rūšimis: visuomeni
nės darbuotės, spaudos, dramatikos ii 
sporto. 

Kuopa leidžia mėnesinį laikraštį 
' 'Studentų Žodį", vienintelį Amerikos 
lietuvių žurnalą, skirtą inteligentijai. 
Į studentų skaityklą ateina kelios de
šimtys žurnalų ir laikraščių. Kiekvie
nais metais Dramos Ratelis suruošia 
puikių vaidinimų, statomų daugelyj 
lietuvių kolonijų. Rinktinasis choras 
dažnai teikia programas oro bango
mis. Kolegistai savo kambariuose nau
dojasi radio. Sportas yra turiningas 
ir įvairus. Sviedinio (baseball) ir fut
bolo rateliai žaidžia su įvairiomis ko-

, •» 

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. 


