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ISPANIJOS RADIKALAI TARPUSAVMI ŽUDOSI 
SUKILĖLIAI APSUPA SAN 

SEBASTIANĄ 
Radikalams nepavyko išžudyti 

visų I r imo įkaitų 
GRASINA SUNAIKINU MADRIDĄ 
HENDAYE, Prancūzija, kareivių su savo viršininkais 

rūgs. 7. — Sukilėliai iš visų; buvo pamaldose, 
pusių apsupa San Sebastian 
miestą, kad neleidus paspru
kti radikalams. 

Kaip tik sukilėliai pradėjo 
bombarduoti miestą, radikalai 
tuojau išžudė daugiau kaip 
500 įkaitų. 

Po to tarp pačių radikalų 
pasireiškė tarpusavios sker
dynes. Matydami, kad miesto 
apginimas neįmanomas, ko
munistai ir anarchistai nus
prendė sudeginti miestą taip, 
kaip tas padaryta su Irun 
miestu. Socialistai pasiprieši
no miesto naikinimui. Įvyko 
kautynes. Abi radikalų pusė& 
daug nukentėjo. 

Apie pusantro tūkstančio] 
radikalų milicininkų, paspru
kusių Prancūzijon iš Irun 
miesto ir apylinkių, Prancū-

^ijos teritorijoj patvarkyta ir 
pasiųsta Katalonijon. 

Toks yra Prancūzijos " ne
utralumas.' ' 

Pietvakaruose nuo Madrido 
sukilėliai grumiasi su radika
lais, kad veikiau paėmus To
ledo. Madrido vyriausybė ten 
siunčia savo rinktiniausią 
miliciją", kad sulaikius sukilė
lių veržimąsi. 

Madrido radikalų nauja 
vyriausybe paskelbė, kad jei 

ŠALIS PALAIPSNIUI 
NACIONAUSTĖJA 

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 7. — Ispanijos radika
lai netekę Iruno, tvirtovės 
Guadalupe ir kitų svarbių po
zicijų, susimetė ginti San Se
bastian miestą, kurį sukilėliai 
apgula. :•> 

Prieš apleisiant Guadalupe 
tvirtovę, sukilėliams nepavy
ko išskersti ten laikomus vi
sus įkaitus. Iš tų pačių radi
kalų sargai, sakoma, atidarę 
tvirtoves slaptas duris ir dau 
gumai įkaitų leista pabėgti. 
Likusieji gi išžudyti. 

Vakar Irune pirmąkart nuo 
revoliucijos pradžios buvo lai-
koųios Mišios. Daug sukilėlių 

ras tiktai griuvėsius, nuodė
gulius ir žmonių lavonus. 

Šiandien anksti rytą suki
lėlių lakūnai ir vėl puolė Mad
ridą. Radikalai praneša apie 
įvykusį puolimą, bet nutyli a-
pie nuostolius. 

Nauja radikalų vyriausybė 
atšaukė iš Mellorca salos mi
licininkų ekspedicijos lieka
nas. Salos sukilėliai pasirodė 
neįveikiami. 

Tuo tarpu Prancūzijos ir 
Anglijos komunistai kelia 
demonstracijas, vienos valan
dos streikus ir skleidžia gra
sinimus, kad šių šalių vyriau
sybės būtinai atvirai gelbėtų 
Madrido radikalams. 

SPRINGFIELD, 111., rūgs. 
5. — Prezidentas Rooseveltas 
vykdamas į Washingtoną čia 
kokį laiką sustojo, kad pasi-
tarius apie sausrą ir politinę 
kampaniją su gubernatorium 
Horneriu ir kitais Illinoiso de 
mokratų partijos vadais. 

Susirinkusiai gausingai pi 
liečiu miniai prezidentas pa
sakė trumpą prakalbą iš gu
bernatoriaus rezidencijos an
gos. 

Prezidentas pareiškė, kad 
šalies kreditas šiandien yra 
taip standus, kokio nebūta J . 
Valstybių istorijoj, nepaisant 
vyriausybės priešininkų at-Į 
virkščių pasakojimų. 

Taip pat pažymėjo, kad ša
lis ekonomikos reikalais pa
laipsniui nacionaliste ja. Tas 
reiškia, kad centro vyriausybe 
verčiama ir įpareigojama vis 
daugiau rūpintis visų paskirų 
valstybių ekonominiais reika
lais. I r ekonomikos klausimas 

KRISTAUS STATULA BUS 
PASTATYTA WA-

SHINGTONE 
HUN"TIN;tftOK, Ind., rūgs. 

vyskupijos Jo 
J. F . Noll pa-
ių mėnesį bus 

lė kampanija, 
>no mieste pas-

majestotišką 
m 

• V Į • 1 J V » 

askia, kad si 
•lianos Amerikos 

5. Fort Was 
Eksc. vyski 
sidarbavimu 
pradėta naci 
kad Washinj 
tačius didi 
Kristaus štai 

Vyskupas 
statula si 
gyventojų troškimą visados 
palaikyti krikščionybės prin
cipus, ant k$u*fų ši didžioji 
respublika pastatyta. 

sukilėliams bus lemta paimti 
| Madzujbfc. jk^vif i toK-. oies!tft^d#r©si beadrasr -visos ' Salies-J 

klausimas. Vienos kurios pas
kiros valstybės problemos da
rosi visos šalies problemomis. 
Visa šalis vis glaudžiau riša-
si, kad palaikius vieningumą. 
Šis reiškinys ir yra ženklas, 
kad šalis nacionalistėja. O 
tas naudinga visais žvilgiais. 

Prezidentas žadėjo Illinois 
valstybei duoti reikalingą pa
ramą, ypač bedarbių šelpimo 
įeikale. Be jokios išimties lygi 
finansiška parama visos šalies 
dalims. 

ŠVČ. VARDO DRAUGIJOS 
NACIONALIS SUVA

ŽIAVIMAS 

POPIEŽIUS RAGINA 
PASAULį MELSTIS 

CASTEL GANDOLFO, rū
gs. 5. — Šventasis Tėvas Pi-
jus XI vakar ir vėl ragino pa
saulį ko dažniau ir ko daugiau 
melstis, kadangi pasauliui y-
ra reikalingas Dievo pasigai
lėjimas. 

Kalbėdamas kelių šimtų įca 
lų tretininkų grupei ragino 
maldininkus, kad jie karštai 
melstųsi už nelaimingą Ispani 
ją ir už pasaulio visų blogu
mų išnaikinimą. 

Popiežius kvietė juos, kad 
jie ne tik patys melstųsi, bet 
ragintų ir kitus tą pat daryti, 
ypač už klaidinamą jaunimą, 
kad jį ištraukus iš radikaliz
mo žabangų ir už tą šalį, kur 
broliai tarpusaviai žudosi, nar 

PRANCŪZIJA PANAUJINA MILITARINĮ 
PAKTĄ SU LENKIJA 

PARYŽIUS, rūgs. 7. —. Panaujinus ir pataisius mi-
Prancūzija panaujino 1923 Inetą sutartį, Lenkijos genero-
metų militarinę sutartį su! 1 0 Rydz-Smigly delegacija iš*. 

Masiniam susirinkime Ri-
verview parke, Chicagoj, sek-

dina savo sielas šventvagystė-' madienį kun. C. E. Coughlin 

su 
Lenkija. Tas nukreipta svar
biausia prieš Vokietijos gink
lavimąsi. 

Prancūzija sutiko įginkluo
ti Lenkiją tiek, kad Vokieti
jos įsiginklavimas nebūtų di
desnis už Prancūzijos ir Len
kijos įsiginklavimą ėmus krū
von. 

vyko namo. 
Artimiausiomis dienomis 

Varšuvon vyks Prancūzijos 
generolai ir bankininkai. Pran 
eūzija duos kreditan Lenki
jai reikalingų ginklų ir dar 
pinigiškas paskolas. Čia tiki
masi tuo būdu Lenkiją atit
raukti nuo ibičiuliavimosi su 
Vokietija, 

KUN. C. E COUGHLIN KALBĖ
JO GAUSINGAM SUSIRINKIME 

- Į se ir kituose piktuose darbuo-

NEW YOĖK, rūgs. 5.~Jau 
padaryti visi> planai Švč. Var
do draugijos nacionaliam su
važiavimui š|o rugsėjo mėn. 
17 — 20 d. lįeė Yorl&katali-
kai laukia nepaprastų iškil-
mių, kuriose pasiryžę gausin
gai dalyvauti. 

Suvažiavimo eilė pamaldų 
įvyks Šv. Patriko katedroje. 
Rugsėjo mėn. 17 d. ryto bus 
laikomos iškilmingos pontifi-
kalės Mišios. Jo Emin. kardi
nolas Hayes, New Yorko ar
kivyskupas ir suvažiavimo glo 
bėjas, pirmininkaus šiose pa
maldose. Mišias pontifikuos 
New Yorko vyskupas pagelbi-
ninkas S. J . Donahue. Bus ne 
mažas skaičius vyskupų, mon-

VOKIETIJAI TRŪKSTA 
MAISTO 

sakė prakalbą. Apskaičiuota, 
kad jo kalbos klausės apie 
100,000 asmenų, daugiausia 
priklausančių National Union 
for Sočiai Justice organizaci
jai. 

Rooseveltas tarnauja. Ten y-
ra ir ponia Perkins su t rk 
žambe skrybėle: vienas žam
bas komunizmui, kitas sočia-
lizmui, o trečias — amerik©^ 
nizimui. 

Prezidentas u z t t a n o klau- | f i i fr k u n i g y T n o j 

sytojus, kad federalinė (cen-' b u s a t i d a r y t a s p a t s a i s u . 
tro) vyriausybė ateinančia n e j v a ž i a v i m a s . 

CHICAGOJ ATIDAROMOS 
KATALIKIŠKOS MOKYKLOS 

Šiandien atidaromos Chica-,075 ir kolegijose ir universi-
go arkivyskupijos mokyklos. 

Anot arkivyskupijos mo
kyklų viršininko kun. D. F . 
Cunningham, 390 parapijinių 
pradžios mokyklų lankys apie 
165,000 mokinių, 65 viduri
nes mokyklas — 20,000 ir 8 
kolegijas ir universitetus — 
14,000 studentų. 

Parapijinėse mokyklose 
mokytojaus 4,112 mokytojų, 
vidurinėse mokyklose — 1,-

NAUJA SEMINARIJA 
ILLINOISE 

lėtuose apie 1,000. 
Chicago arkivyskupijos mo

kyklų sistema yra didžiausia 
pasauly. Nė viena kuri kita 
arkivyskupija neturi tokio di
delio mokinių skaičiaus. 

MOTERIŠKE LAKŪNE 
LAIMĖJO TROFEJĄ 

MELROSE PARK, III., 
rūgs, 5. s— Šv. Karolio misio
nierių draugija čia pradėjo 
statyti kunigų seminariją. 

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
5. — 1936 m. nacionalių oro 
lenktynių programa pradėta 
žymiausiųjų lakūnų lenktynė
mis iš New Yorko į šį miestą. 

Bendrix trofėją laimėjo la
kūne Louise Thaden iš Ben-
tonville, Ark. Iš New Yorko į 
Čia be sustojimo atskrido per 
14 vai. ir 55 minutas. Tuo bu

mą neapleis pramonių centrų 
bedarbių, bet podraug rūpin
sis ir ūkininkų likimu, kurie 
yra šalies gerovės pagrindas. 

«aR&¥N^; - - rūg?* ; 5: 
Vokietijos gyventojai pradeda 
nepasitikėti nacių spaudos 
pranešimais, kad maisto trū
kumas šaly yra laikinas, kad 
artimiausiomis dienomis vis
ko bus pakankamai. 

Spaudos pranešimai nesipil
do ir kas blogiausia, kad vi
sokis maistas nuolat brangė-
j a . j • 

Tik vienų įvairių rūšių sil
kių Vokietijoje yra pakanka
mai ir jų pirkimas neapribo
tas. Bet nelaimė ta, kad žmo
nės negali ilgai maitintis vie
nomis silkėmis. Kitaip gi, a-
not juokdarių pasitarimų, pa-

PREZIDENTAS PER 
RADIJĄ 

~ r Kun. Coughlin be mažiau-j "WASHINGTON, rags. f.— 
šio pasigailėjimo puolė ne pre 
zidentą, bet kandidatą Roo-
seveltą. J i s pareiškė, kad 
kandidatas Rooseveltas yra 
"naujosios santvarkos žurna
lo gražūs viršeliai.' ' Bet to 
žurnalo viduje tik mirga ra
dikalizmo idėjos. Pirmąfją pa 
garbos vietą užima tarptau
tiniai bankininkai, kuriems' prezidentas. 

Vakar prez. Roosevettat kal
bėjo per radiją. Pasakojo, ką 
jis matė sausrų išnakintuoso 
plotuose. Žadėjo ūkininkams 
pagelbą. 

Kvietė darbdavius, kad jie 
daugiau darbininkų pri&iitų 
l darbą. Visoj šaly reikalai ir 
abelnas stovis gerėja, sakė 

A. a. Sesuo Maria Teresita, C. S. C. 

Suvažiavimas bus uždary-, tys greit virstų sūdytomis, ar-

NUKRITO LĖKTUVAS; 
ŽUVO 10 ASMENŲ 

tas sekmadienį popiet masiniu 
susirinkimu Randall salos sta 
dijume. Ten pat -bus trumpai 
paminėta draugijos 62 metų 
sukaktuvės. Šioje katalikų de
monstracijoje žadėjo dalyvau
ti ir apaštališkas delegatas J. 

; ĮA. Valstybėms, Jo Eksc. A. 
G. CicognanL 

ba marinuotomis silkėmis. 

ANGLIJOS LAKŪNĖ PADA
RĖ REKORDĄ 

RADIKALAI GAVO 
l KAILĮ 

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 
7. — Pereitą šeštadienį arti 
apskrities airporto nukrito ir 
sudegė didelis lėktuvas. Žuvo 
10 asmenų. Viena 17 m. amž., 
mergaite kažkaip išsigelbėjo. 
U d«gai*!io tikta*"j* Pa-| V A E Š t V A , rūgs. 7. - So 
vyko per langę išokti. Leog-į e i a l i s t a i i r k o m u n i s t a i vakar 
vai sužeista. 

Lėktuvas skrido " pasivaži
n ė j i m u i " po apylinkes. 

r 

Ši misionierių draugija y ra j du ji padarė rekordą. Tiesia Ii 
žinoma tėvų "Scalabrini , , ;ni ja tolis yra 2,250 mylių, 
draugija. Vyriausieji motinil-j Be trofėjos ji laimėjo dar 
Ja namai vra Rfimoįej J,000 dol. dovana 

MEXICO CITY, rūgs. 5. 
— Meksikos revoliucinės par
tijos prezidentu paskirtas vi
daus reikalų ministeris Silva-
no Barba Gonzalez. 

surengė demonstracines vaik
štynes, kad Lenkija gelbėtų 

i Madrido radikalams. 

Radikalai gavo gerai į kai
lį ir daugiau kaip 20 jų areš
tuota. 

MEXICO CITY, rūgs. 5. — 
Meksikos katalikai sudaro 
fondą, kad pastačius mauzole-
jų mirusiam Meksikos primui 
arkivyskupui J?; Diazui, 

NEW YORK, rūgs. 7. -
Anglijos lakūnė Mrs. Beryl 
Markham, kuri iš Londono 
pati viena skrido į New Yor-
ką per Atlantiką, vis gi lai
mėjo rekordą. Su lengvu lėk
tuvu ji perskrido Atlantiką 
ir, -pritrūkus gazolino, buvo 
priversta nusileisti N. Škoti
joj. Lėktuvas sudaužytas, bet 
ji pati išliko sveika. 

Vakar ji čia atvyko. Entu
ziastiškai pasitikta. 

QUIGLEY PRIRUOŠIA-
< MOJI SEMINARIJA 

Šiandien, rugsėjo m. 8 d., 
atidaroma (įuigley priruošia
moji seminarija Chicagoj. Šia
ndien įvyks buvusių ir naujų 
.studentų. įskegistravimas. 

BERLYNAS, rūgs. 7. — 
Nacių laikraščiai rašo, kad 
Maskvoje nuteisti mirti 16 
komunistų nesušaudyti, bet 
slapta ištremti Sibiran. 

ORXŠ 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien numatomas gražus oras. 

Mirties Angelas pamilo Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
ną. Vos metai praslinko, kai 
Jis išsivedė iš mūsų tarpo 
jauną Seselę M. Apolinarą, 
štai ir vėl aplanko vienuoly
ną ir paliečia amžinu miegu 
kitą jaunutę, mūs mielą Se
selę M. Teresita. 

J i gimė 1909 m. sausio 27 
d., Mahanoy City, Pa. Kūdi
kiu jai besant jos tėveliai 
persikėlė į Port Carbon, Pa., 
gyventi. Tai ir ji kūdikystės 
dienas praleido šitame maža
me, tyliame miestelyje. Gam
tos grožio kupinoje aplinku
moje ji augo ir tyirtėjo. Pra
džios ir aukštesnę mokyklą 
ji lankė ten pat prie airių 
parapijos Šv. Stepono. Ten ji 
Nekalčiausios Marijos Seselių 
globoje išmoko pamilti Jėzų 
ir jaunutėj jos sieloj kilo jau
smas Jam pasiaukoti ir moky
tojaujant kitus vesti prie J o 
mylimos Širdies. J i atsiekė 
savo sielos troškUmą 1925 me
tais stodama į Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną. Čia ji 
pasižymėjo savo dvasios skai
drumu, kantrumu ir ramumu, 
kaip namie, taip mokykloje 
ir ligoje. 

A. a. Seselė mokytojavo: 

Šv. Jurgio, Chicago, Ulinois, 
Šv. Kazimiero, Phila. Pa., Šv. 
Panelės Gimimo ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijų mokyk
lose, Chicago, Ulinois. 

Didelis ir intensyvas moky
tojos darbas išsėmė jaunutei 
kūno jiegas taip, kad balan
džio 22 d., nuvargusi, pail
susi atsigulė ir daugiau ne
sikėlė. Savo mirtinos ligos 
dalį priėmė su šypsena. Pa
našiai savo šventai globėjai 
Teresėlei, ji ramiai laukė 
mirties, pasitikėdama^' kad 
Marija ir Juozapas padės jai 
kelionėje į amžiną tėvynę. 

J i daug kentėjo, tik nie
kam nesiskundė,' kentėjo ty
liai, ramiai kaip Jos mylima
sis — Jėzus. 

Mirties atlankytos liūsta-
nie. Tačiau mus paguodžia 
viltis, kad po šių sunkių ken
tėjimų Dievulis leidžia jai 
dabar gėrėtis dangiškos lai
mės pilnybe. 

Ramiai ilsėkis Kristuje 
miela mūs Sesele. Tu laimin
ga dabar. Tave minėsime mal
dose, o tu užtark mus pas 
Aukščiausiąjį. Melsk J i tą 
malonių, kurių Jta mums tro
kšta. \ f 

ŠY. KaaSmiero Seserys. 



H R A U G A S 

P " D R A U G A S " 
LJTHUAN1AN D A I L \ FRIEND 

Publlabsd Daily, Except Sundajr. 
8LTBSCF"~Tlo:sh: l'nited Btatss and ils possessions: 
One Year — fl.tO; Sta Montha — $3.50; Three Montha 
— fJ.ttO; One Month — 75c. Kurope — One Year — 
$7.0u; SU Montha — $4.00; Copy — .Otc. Canada * 
*Vrei*»} une Yemr — $7.00; 8ix Montha — $4.(0. 

Advertlslng Ir "DKAUQAS'* brings bo*t reauita. 
Advertlatng rates on appllcatlon. 

" D U A U U A S " 2334 K. Oakley Ave, Ckkatfo 

" D R A U G A S " 
•kalbinių kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštu negrąžina 

jei neprašoma tai padaryti ir neprtaiunčiama tam tiks
int vmMo lenkių. 

RedaKN rtus priima — nuo 4 vai. ligi 6 vaL popiet. 
Tisina hnr14"" Išskyrus sekmadienius. 

FRJBNbsiis.HAiua KAINA.' J. Amerikos valstybėse. 
Mfet&ma #o.0o. Puaei metų — $S.iO; Trims mėne-
gUuna — 12.00; Vienam mOnesfnl — 70c. Kitose val-
A>oese prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 

14 00. I~<n>U* — .Ola. 

joje stengtis pagal savo pajėgas ir galbumus 
būti aktyviu ir taip atlikti savo katalikiška 
misiją. 

ŠILUVOS PRADŽIA 
Antradienis, rugsėjo 8, 1936 
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DIENOS KLAUSIMAI 

LABAI SVARBUS KLAUSIMAS 

"F. G." bendradarbis A. Šablinskas sa
vo straipsnyje liečia Ubai svarbų ir labai 
aktualų klausimą. J i s rašo: 

Kai /įmonės pradėjo darytis nejautrūs 
savo siekiamiems, Evangelijos nurodytiems, 
idealams, ant anų laikų horizonto pasiro
dė mašina, kuri sujudino mases iš sustin
gimo. Tas naujas padaras buvo nekaltas, 
bet savo pasėkose pasirodė baisus. Mašina 
davė pradžią mechaniškai kultūrai. 

Nuo tada pradeda plėtotis mechaniška 
kultūra, kuri šiandien yra užvaldžiusi vi
sas gyvenimo sritis. Mechaniškos kultūros 
tikslas patenkinti materialinius žmogaus 
reikalus. J i yra indiferentiška visokiems dva
siniams ir aukštesniems siekimams. Todėl 
j i stipriai parėmė egoizmą, tapo kapitaliz
mo pamato, dabartinės vergijos ir išnaudo
jimo simboliu. Pakliuvusi j rankas žmonių 
be sąžines, biznio žmonių, kurie nesivaržo 
etikos nuostatais, mechaniškoji kultūra tapo 
apiplėšimo kultūra. 

Žmogus su savo jausmais ir svajonėmis, 
^su savo 'moraline vertybe pasidarė svetimas 

ir nereikalingas. Mechaniškoji kultūra netu
ri jokio kontakto sa žmogaus širdimi, va 

ISPANIJOJ BOLŠEVIKŲ DIKTATŪRA 

Tuo klausimu "Darbininkas" taip rašo: 
"Bendrafrontiečiai (bolševikai, menševi^ 

kai, eserai) mėgina įtikinti, kad Ispanijos 
vyriausybes sąstate nėra nė vieno komunis
to. Kartkartėmis jie net perspėja pasaulinę 
spaudą, kad sukilėlių laimėjimas atidarys ke
lią sovietams, tuomi norėdami pareikšti, kad 
Ispaniją dabar valdo ne sovietai, bet ten 
esanti demokratine respublika. Tokia bol
ševikų taktika savaime suprantama. Komu
nizmo obalsis jau tiek nusidėvėjęs, kad tie
sioginiu būdu jis niekur nepriimtinas, tad 
tenka dangstytis "liaudies frontu7 ', kurs 
nesusipratusioms tautoms sudaro pereiginį 
žingsnį į bolševizmą. . 

"Tačiau kas gi tam tikėsi Juk Rusijos 
bolševikai prisiuntė Ispanijos vyriausybei 
keliolika milijonų dolerių nuo sukilėliu, ap
siginti. Tas faktas koaiškiausiai parodo, kad 
Ispaniją dabar valdo sovietai ir ispanų tau
ta nori jais nusikratyti. I r vėl Prancūzijos 
bolševikai kelia smarkiausias demonstraci
jas, kad jų vadas Blumas ("prancūzas" su 
žydiška pavarde!) tuč-tuojau žygiuotų į Is
paniją ir likviduotų sukilimą prieš "demo
kra t inę" vyriausybę, č ia reikia pažymėti, 
kad žodį "demokrat i ja" bolševikai*vartoja 
tik tada, kada reikalauja viešosios pasau
lio opinijos iš kokios bėdos išsisukti. Gi kaip 
jie ištikrųjų elgiasi su demokratija, tegu 
parodo šitas fak tas ' \ 

Kazimiero Jogailaičio (1440 
—1442) laikais, kur šiandien 
jau plačiai driekiasi Šiluvos 
miestelis, "snaudė tamsūs mi
škai" , supdami nedidelį gilų 
bei Budų dvarelį (taip vadino
si ši vieta). Jis priklausė di
dikui Petrui Gedgaudui (Gied-
golthui) nuolat gyvenusiam 
Geišų (prie Raseinių) dvare. 

Pasibaigus kovoms su Vo
kiečių Ordinu dėl Žemaičių, 
Vytautas ir Jogaila 1413 m. 
atvyko į Žemaičių kraštą ir 
ragino žemaičius priimti ka
talikų tikėjimą. Dauguma že
maičių apskrikštijo. Po trijų 
metų buvo pastatytos para
pijinės bažnyčios Viduklėje, 
Kaltinėnuose, Kelinėje, Ra
seiniuose, Luokėje, Kražiuose, 
Ariogaloje, Veliuonoje ir kt. 

Daug didikų karštai persi
ėmę naujuoju tikėjimu irgi 
stengėsi kuo plačiausiai pas
kleisti tą tikėjimą savo apy
linkėse. Toks buvo ir Petras 
Gedgaudas. Šilų bei Budos 
dvarely 1457 m. jis pastate 
pirmą nedidelę katalikų baz 

Toliau tas pats laikraštis nurodo pavyz- n > ^ ' Paaukodamas jos rei-
džių iš Sovietų Rusijos gyvenimo ir sako, k a l a m * geroką sumą pinigų 
kad bolševikų iĮjsti'n visur ir visados pa- i r b e t o> d a r užrašė jai apy-
neigia demokratija. Bolševikai remia lspa- kinkės žemes, 
nijos vyriausybę, reiškia, ten valdo sovie- Įsikūrus 1457 m. Šiluvos 
tai. O kur sovietai valdo, ten nė kalbos ne- parapijai, pamažu pradėjo ku-
gali būti apie bet kokią demokratiją, rtis ir miestelis, pasivadinda^ 

] i i a s n e D e š į i a į s bei Buda, bet 
PARAMA LIETUVOS VYČIAMS 6 i l u v a ( i e n k a i iškraipydami 

Lietuvos Vyčiai — tai vienintelė Ame- vadindavo Szydknv — Šidla-
va). rikos lietuvių katalikų centralinė jaunimo 

organizacija, veikianti nuo 11)12 metų. Pra-
duojasi šaltu apskaičiavimu. Toji kultūra eityje ji yra daug gero padariusi lietuvių 

tarpia yra nužymėtas dide
liais laimėjimais ir nuveiktais 
darbais. 

Seimas 1558 m. paskelbė 
dekretą, kad visi protestan
tų užgrobti turtai ir žemės 
būtų sugrąžinti katalikams. 
Pastarieji kėlė protestantams 
bylas ir per teismą atsiimi
nėjo, kas jiems anksčiau pri
klausė. Lietuvoje trečia iš ei
lės tokių bylų buvo Šiluvos 
katalikų su kalvinais. Byla 
buvo labai paini ir ilgai tę
sėsi. 

Prieš 80 metų, kai veik vi
si bažnytiniai turtai jbuvo iš
plėšti, katalikai lyg ir nujau
sdami ateitį išsaugojo tradi
cinį Šv. Panelės paveikslą, 
Petro Gedgaudo dovanų aktą 
ir dar vieną arnotą. Visą su
dėjo į geležinę skrynią ir už
kasė į žemę. 

Dokumentų reikšmė pasiro
dė labai didelė, kai reikėjo 
vesti bylą su kalvinais. Tik 
per tiek metų jie buvo parnir
šti 
k v l t 

Bylą vedė nenuilstamas žmo 
gus, Varnių kapitulos kan. 
Jonas Kazakevičius. J i s ieš
kojo dokumentų, kurie aiškiai 
įrodytų katalikų teises į už
grobtą nuosavybę. Deja, jo 
pastangos nuėjo veltui: doku
mentų rasti nepavyko. 

Tačiau dar prieš kan. Kaza
kevičiaus žygius kelis kartus 
Šiluvoj pasikartojo nepaprasti 
įvykiai. Apie juos byloja visi 

Ispanijon Įvažiuojant 
(Ekskursanto įspūdžiai) 

Dar 1930 metais teko ap
lankyti Ispaniją. Vykome tuo
met didelė ekskursija iš Kar-
tagenos Eucharistinio Kongre
so, iš Afrikos. Vėliau bent po-
lą kartų teko būti Ispanijoj 
kitomis progomis, pažinau Is
paniją arčiau. I r kai šiandien 
ten vyksta skaudūs, kruvini 
įvvkiai, — aš nuoširdžiai gai
liuos ir tų žmonių ir tų griau
namų miestų bei paminklų. 
Plačiau apie Ispaniją rašiau 

savo didelėje knygoje "10,000 ketų tą labai reikalingą žocn, 

— - — _ 

pusę, tai daugumas mūsų eks
kursijos dalyvių būtų mielai 
atsisakę nuo Ispanijos. 

Susikalbėti laive niekas ne
galime. Nei vienas ispaniškai 
nemokame, o laivo tarnauto
jai vėl nei vienas nemoka ki
taip, kaip savo krašto kalba 
kalbėti. Nervuojamės, gaudo
me iš žodynėlių atskirus žo
džius ir sakinius, stengiamės 
čia pat greičiau reikalingiau
sius žodžius sugraibyti ir ki
tam pasakyti, kad ir jis mo-

kalometrų", kurią patarčiau 
paskaityti, — joje plačiai ap
rašytos bulių rungtynės, Ma
dridas, kai kurie ispanų pa
pročiai ir kita. Knygą galima 

bet ir bendromis jėgomis mo
kydamiesi per vieną valandą 
svetimos kalbos nepramoko
me ir nesusikalbėjome, juo la
biau, kad laivo tarnautojai 

gauti čia pat Amerikoje. Čia 'mus suprasti labai nenorėjo, 
spausdinu straipsnį iš savo 
paskaitų, skaitytų per radio 
Kaune, bene 1931 metais. Šie 
įspūdžiai kiek pasenę, bet 
skaitytojai ras šio to nauja. 

Pilkoji Ispanija prasidėjo 
dar Afrikos pakrantėse, Ora-
no uoste, kada mes gegužės 
12 dienos vakarą patekome 
ispaniškan laivan " V . Pu-
chol". Pirmieji įspūdžiai bu
vo labai nemalonūs, pilki, 
kaip pilka pati Ispanija, ku
rią tik kitos dienos rytą pa
matėme. 

Laive visus apėmė nerimas 
ir net pasireiškė nepasitenki
nimas, ko mes ten į tą Ispa
niją važiuojame, ar negeriau 
būtų buvę tiesiog iš Alžiro j 

išugdė biznio žmogų. 

Tačiau ne po ilgo katalikų 
bažnyčia Šiluvoje gavo s«mū-

katalikų visuomenei. Dėl to Kunigų Vie-'gį po smūgio. Bažnytėlė XV 

Šiluvos istorijos šaltiniai, k * l p i™eūziją P l u k t i . Dabar ge-
rie siekia net 18 amžiaus ant
rą pusę. 

Vis labiau ima reikštis kova tarp doro- n y b ė savo seime nutarė Vyčius paremti, pri- j amžiaus pabaigoj sudegė. An- Vieną dieną arti tos vietos, 
vinės ir mechaniškos kultūros, tarp etiško 
ir biznio žmogaus, tarp kat. Bažnyčios ir 
moderniško pasaulio. Šiandien atrodo, kad 
pralošimas yra Bažnyčios pusėje. Bažnyčia 
dar nepajėgė paveikti, kad kapitalas būtų 
teisingai paskirstytas tarp darbdavių ir dar
bininkų. Totalinės valstybės šalininkų ne
įtikino, kad jų sistema yra žalinga ir nesu
mažino tautų egoizmo. 

Tačiau rytojus priklauso Bažnyčiai. Tas 
rytojus gali išaugti kaipo, bausmė baisaus 
ir kruvino karo pavidale, arba kaipo Dievo 
dvasios pergalėjimo malonė. Bet Dieviškos 
dvasios pergalė negali įvykti be mūsų ben
dradarbiavimo. 

Visuomenės atgimimas didele dalimi pri
klauso nuo politikos. Kokia yra politinė vi
suomenės santvarka, tokia yra jos moralė, 
sako L. Daudet. Jei politinė sistenra atiduo
da visuomenę į biznio ftnonių rankas, jei 
tie žmonės x>rievart«*j anksčiau stato už žmo
niškumą, jei etiškas žmogus išmetamas iš 
politinio ir ekonominio gyvenimo arenos, ta
da tik baisi katastrofa galės žmones priver
sti giliau pagalvoti. 

Katalikų tad visuomenės pareiga rūpin
tis auklėti elitą, kuris turėdamas prieš akis 
etiškąjį idealą, galės paveikti politikos eigą 
ir nukreipti ją kita linkme. Pagal Evangeli
ją, ne visuomene turi būti subordinuota val
stybei, ne etika kapitaluur jėgai, ne etiš
kas Žmogus biznio žmogui, bet atvirkščiai. 

Praeitų amžių katalikai darė esminę 
klaidą, kai etiško žmogaus pasireiškimus 
ribojo jojo namais, kai nereagavo į etikos 
stoką viešajame gyvenime. Katalikai kūrė 
partijas, turėjo didelės įtakos politikos gy
venimui, bet politikos ir ekonomikos sri
tyse nemokėjo pasirodyti tokiais revoliucio
nieriais, kokiais turėjo būti, jei kat. etikos 
principus būtų norėję taikinti viešame gy
venime. Todėl jie atsidūrė už politinio gy 
veninio ribų. Grįšs i jį tik tada, kai turės 
drąsos, kokios iš jų reikalauja etikos žmo
gaus idealo realizavimas ir toje dvasioje 
sukurs programą, dėl kurios nebijos ir ne
sigailės paaukoti savo patogumus ir net 
gyvybę. Siandisn būti kataliku nereiškia, pa
sinerti vien patyriame pamaldume, bet, pii 
nriausia, reiškia jausti tą Istorišką tragizmą, 
kurį dabar gyvename, ir tragiškoje situaci 

imdama tokio turinio rezoliuciją: t r ą bažnyčią 1500 m. pastatė 
'•Visiams gerai suprantama, jog mū- Gedgaudo įpėdinis Jonas 2*-

sų lietuviškų parapijų išsilaikymas bei 

rai supratau, ką reiškia vai 

neHanjtriai reagavo į mūsų 
lindimą ir klausinėjimus, į 
keistus jų kalbos kraipymus... 

Plaukiant į Afriką buvo ki
ta tvarka. Kiekvienas ture 
jome iš anksto numatytą ir 
sunumeruotą kajutę, kiekvie
nas žinojome su kuo kajutė
je būsime, kurioje vietoje gu
lėsime. Valgiu rūpintis nerei
kėjo, visi buvome aprūpinti. 
Tai buvo itališkas laivas. Is
paniškame visai kitokia tva
rka. Turėjome visi bilietus, 
bet nei viename biliete vieta 
nenurodyta. Vietas nurodinė
jo storas, bedantis, baltu cha
latu apsirėdęs laivininkas. Nu 
rodinėjo taip, kaip jam pati
ko ir kaip jis norėjo. Į mūši* 
net labai rimtus pageidavi
mus ir nurodvmus visai ne-

jų išlikimo viltis glūdi jaunime gerai 
suorganizuotame, kuris y ra pasiryžęs 
u i savo kilnius įsi'likinimus kovoti. Ka
dangi L. Vyčių organizacija yra paro-
dšiuiii gerų noru dirbti katalikybei ir 
lietuvybei; kadangi L. Vyčių tikslas y-
ra burti lietuvišką jaunimą į galingą 
organLacdją ir tarnauti Dievui ir Te, 
vynei; todėl Seimas dar kartą pareiškė 
Kunigų Vienybės didelį palajakumą L. 
Vyčiams, ir prašo klebonų savo para
pijose r?7pintis L. Vyčių kuopomis". 
Jei ši jaunimo organizacija turės kuni

gų paramą ir globų, nėra abejonės, kad ji 
galės išaugti į gausingą ir galingą organi
zaciją. L. Vyčiai turėtų Kunigų Vienybės 
pažadėta parama tuojau pasinaudoti, visur 
steigti kuopas ir plačiu užsimojimu veil 

cios griuvėsiai, piemens ganė 
visa, bet i r ši neilgai teišsto- į bandą. Ant didelio akmens, 

1532 m. kalvinų buvo | kur šiandien seovi puikus ar
chitektūros pa'minklas — ko
plyčia, staiga pasirodė jauna. 

duunku mandagumas visam j k r e i p 8 d g m e g i o P y k i ] ] 0 j i s 

kraštui. Juk mums tik valdi- n e ž m o n į š k a i , per jį py-
kur riogsojo senosios bažny- >mnkV> l a , v o P"!"™"** t a n i a u - j k o m e i r m t v i s o g I s p a n i j o S ) 

tojų nemandagumas, kuris pa-1 ] ) m n y d a m i ) k a d ^ i g p a n a i 

sireiške į laivą patekus, 

vėjo: 
sudeginta. 

3,000 LIET. AIDO" NUMERIŲ 
Lietuvos tautininkų partijos organas 

"Lietuvos Aidas" paminėjo savo iškištąjį 
3,000 numerį. 

"Liet . Aid ." pradėjo Kisti dabartinis 
Lietuvos Prezidentas Ant. Smetona Vilniuje 
1917 m. Artimiausi jo bendradarbiai buvo: 
Mykolas Biržiška, Petras Klimas, dr. J . Šau
lys, kun. J. Stankevičius, Aleksandras Stul
ginskis, kun. V. Zajančauskas ir A. Žmui
dzinavičius. 

"Liet . A i d / ' nėjo visą laiką. Keliais 
atvejais jis buvo sustojęs eiti. Kaune jis 
buvo pradėjęs eiti 1927 metais vietoj val
džios organo "Lietuvos". Dabar " L . A . " 
išeina du kart į dieną. Tas dienraštis turi 
daug darbininkų: šešis ar septynis redakto
rius, tiek pat reporterių, kelias dešimts ad
ministracijos ir spaustuvės darbininkų. 

Kadangi 'TLier. Aid." yra valdžios or
ganą*, del to jis beveik kasdien rašo pagy
rimus p. Smetonai, ministeriams ir šiaip tau
tininkų partijos šulams. J i s eina prieš or
ganizuotąją katalikų visuomenę, dažnai pa
ragina dar labiau suvaržyti jos veikimą. 
Ci tat į padanges kelia tautininkiškas orga
nizacijas, .šiuo atžvilgiu " L . A . " yra siau
ras, partyviškas dienraštis ir dėl to nepo
puliarus. 

Tada Šiluvos klebonu buvo 
Jonas Holubka; jis pats sa
vo asmens naudai priėmė kal
vinų tikėjimą. Anksčiau stip
riai rėmę katalikus Šiluvoj 
Zavišai irgi priėmė kalviniz-
mą ir tapo uolūs jo platin
tojai. 

Žemaičių kaštelionas Mel-
chioras Zaviša 1533 m. Zbo-
ruose (pusė klm. nuo Šiluvos) 
pastatė kalvinams pirmą "k i -
rkūžę" ir įsteigė čia kalvinų 
parapiją. Jonas Holubka su 
visu katalikų bažnyčios inven-

gražiai pasipuošusi, palaidai* 
plaukais moteriškė, laikanti 
ant rankų kūdikį ir verkianti. 
J i atsakiusi: "Kitados čia bu
vo mano sūnus garbinamas, o 
dabar ariama ir sėjama". Ka
lvinai lyg žado netekę, už
čiaupę burnas ir nieko nega
lėję atsakyti. 

Šiluvos parapijoje atsirado 
šimto metų aklas senelis, ku
ris pradėjo pasakoti, kad to
je vietoje, kur įvyko apsireiš
kimas prieš 80 metų stovėju-

loriumi perėjo kalvinų " k i r - ' s i katalikų bažnyčia ir jos 
kūžėn". Likusieji bažnytiniai i vietoje esanti užkasta geleži-
daiktaį buvo smurtu kalvinų 
išplėšti, žemė nusavinta. Ro
dėsi, kad katalikų parapija 
bus jau likviduota ant visa
da. 

Sunkūs laikai buvo ir tiems, 
kurie toliau laikėsi Bažnyčios. 
Pasijutę, stipresni, kalvinai ne
pripažino katalikams jokių 
teisių, ėmė biauriai persekio
ti juos, niekinti ir pašiepti 

nė skiynia su bažnytiniais 
daiktais. 

Tuo pasinaudojo kan. Ka
zakevičius: iš tikrųjų buvo ra
sti dokumentai. 

Bylą išlošė ir pirmu Šilu
vos parapijos klebonu sutiko 
būti pats kan. Kazakevičius. 
Užvirė smarkūs Šiluvos, at
statymo darbai. Kan. Kaza
kevičiui tapus vyskupu į Ši

tai, kas jiems buvo šventa. Iluvą buvo paskirtas irgi la-
Dažnai kildavo muštynės ligi 
kraujo praliejimo. Toks su
mišimų laikotarpis truko a-
pie 80 metų. 

Tik deja, kalvinizmui ne
lemta buvo giliau įleisti šak
nis ne tik Šiluvoj, bet ir vi
soj Lietuvoj. Kaip smarkiai 
pasireiškė, taip staiga ėmė 
nykti, pagaliau ir žymių ne
beliko. 

Nuo 1608 iki -1760 m. Šilu
va vėl atsigauna. Tas laiko-

bai gabus ir energingas kun. 
Dom. Tadas Bukota. Šis sa
vo nuveiktais darbais Šiluvą 
Aukščiausiai iškėlė. (Jo vardu 
yra šiandien vadinsima gra
siausia Šiluvos gatvė), 

J o rūpesčiu buvo įvesta o-
ficialus viešas ŠiluviSkės Ma
rijos garbinimas, nors jau an
ksčiau patys žmones tnm bu
vo užbėgę už akių, supjauk- įrodo kasmet atsilankantis ge
dami miniomis Šv. Panelės rokas maldininkų ir šiaip žmo 
pagarbinti. Kada buvo baig- [ nių skaičius. A. šilis 

n 
sudarė labai blogą nuotaiką 
dėl Ispanijos ir jei būtų ga
lima: tuojau pasukti į kitą 

ta statyti bažnyčia, kun. Bu
kota atsilankė pas vysk. Ste
poną Giedraitį ir įteikė jam 
prašymą išrūpinti iš popie
žiaus karūną' stebuklingam Ši-
iuviškės Šv. Panelės Marijos 
paveikslui. Vyskupas pritarė 
tam sumanymui ir paskyrė 
komisiją Šiluvos įvykiams ti-
įti. Vėliau kreipėsi į popie
žių Pijų VI, išrodyda4nas jam 
šv. P. Marijos paveikslo Ši-
'uvoj stebuklingumų ir pra
šydamas pašventinti siunčia
mą jam auksinę karūną. Šv. 
Tėvas karūną pašventino ir 
1775 m. atsiuntė ją drauge 
su bule, paskirdamas kasmet 
rugsėjo mėn. 8 d. visuotinus 
atlaidus. 

Paveikslo karūnavimas į-
^yko su didelėmis iškilmėmis* 
Iškilmių diena buvo išgarsi
nta Lietuvos ir Lenkijos baž
nyčiose. Į karūnaciją atvyko 
Žemaičių seniūnas Antanas 
Gedgaudas, 12 vyskupų, 5 
vaivados ir keli senatoriai. 
Žmonių dalyvavo per 30,000, 
o dvasininkų apie 300. Tai 
buvo 1786 metais rugsėjo 8 d. 

Nuo tos dienos Šiluva ta
po lyg naujųjų laikų lietuvių 
tautos Romuva. Kas metai \ 
ja. suplaukia dešimttūkstanti
nės minios maldininkų. JOJ 
vardas plačiai skamba ne tik 
Lietuvoj, bet ir užsienyje, ką 

nemandagūs, nei vienas ispa
nas neatsižvelgiąs į turistų 
LOTUS. 

šiaip taip su kajutėmis su
sitvarkę pradėjome rūpintis 
valgiu, nes čia mums niekas 
nesiūlė, reikėjo patiems savo 
lėšomis rūpintis. Čia tai jau 
kelis vargus turėjome. Pir
miausia niekas nesusikalba
me, toliau neturime ispaniškų 
pinigų ir už paprasčiausius 
valgius nežmoniškai lupė. Ir 
laukti ilgai teko. Paduoda 
sriubą, lauki pusę valandos 
duonos, atneša duonų, tai vėl 
lauk visi> pusvalandį kito pa
tiekalo. Matyt, tas laivas re
tai kada turėjo daugiau inte
ligentiškos publikos todėl ne
pratę patarnauti ir neturi la
bai kuo patarnauti. Alaus mū
siškiai ekskursantai išgėrė ke
liolika bonkų, tai jau ir pri
trūko. 

Plaukiant iš Neapolio lai
vu "Argent ina" niekas nesir
go, o čiaj mažesniame ir ne 
taip švariame laive "Pt ichol" 
tuojau kelios moterys be vi
zos " rygon" nuvažiavo, vie
na net mažon isterijon puolė... 
Taigi, visų ūpas ir pirmieji 
įspūdžiai ispanų laive buvo 
ne kokie. Tik pats laivo ka
pitonas mandagus ir geras 
žmogus miftns davė kiek vil
ties, kad ir Ispanijoje rasime 
gerų žmonių, kad ne visi tx>-
kie bus, kaip bedantis stor
pilvis, kuris mums ir vietas 
kajutėse skirstė ir pinigus 
keitė, gerokai lnpikaudamas, 
ir valgiais "rūpino". . . 

(Daugiau bus.) 

\ 
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LAKŠTINGALA 
(Tęsiny.) 

lakštingalai ant kaklo savo lakštingala ir nepailso. Tar- j 
auksinę kurpelę. j nai norėjo dar ir trisdešimtis j 

Bet lakštingala t a rė : 'ke tvi r tus paklausyti , bet val-
— Ačiū gerajam valdovui dovas liepė tikrajai iakštinga-

Dabar tai | u ž kurpelę, aš didesnę dova- j lai pagiedoti. Žiūri, žiūri, tos 
ną gavau: aš mačiau valdo- niekur nebėra, Kur j i dėjo-
vo akyse ašaras. Didesnės si? 

Niekas nepamatė, kaip ji, 
I r vėl suskambėjo jos gies- įsižeidusi kapelmeisterio 16-

j Į džiais, išskrido pro langą, ir 

DARŽELY 

O, kaip gražiai! — vėl 
!uko ta rna i : -
s žinosim! 

Ne, ir tai n e lakštinga-
— tai varlės, bet greitai d ° v a n ° s nian nereikia! 
lakštingalą išgirsim! tarė 

rgaitė, ir d a r sparčiau ė m ė , m ^ 
tį. Tai kur t ikrai žavina-' nulėke į savo žaliąją girią. 

I r išgirdo stebuklingą čTu l - ' r n a ? giedojimas! — sakė pi-j — Ką tai reiškia? — pa
ėjimą, lies ponios ir įsigerdamos i klausė valdovas, ir visi tar-

Štai, dabar tai jau laks- r * u r n $ vandens burbuliavo su : nai lakštingalą pavadino nedė-
gala! tarė mergai tė : kuo šnekėdamos, kad būtų, 

Įsiklausykite, ka ip gra- l a b i a u i lakštingalą panašios, 
i čiulba. — I r parodė ant V i s i i r menkiausi tarnai bu

vo lakštingalos giesme paten
kinti . Tiesa, didelį pasiseki
mą turėjo lakštingala. 

Nuo to laiko valdovas ją 
pasiliko pily, pavedė jai ats
kirą kambarį, leido kasdien 
du ka r tu kur nori paskraidy
ti ir paskyrė jai dvyliką tar
nų. 

Visas miestas pradėjo kal
bėti apie nuostabų paukštį . 
Susitikusieji du žfcnonės nes
pėdavo vienas at idaryt i lū
pų ir pasakyt i " lakš t in . . . " , 
ka ip k i tas jau pabaigdavo: 
" -ga l ą ! " ir paskui abudu sal
džiai atsidusdavo, gerai vie
nas kitą supurtę. 

Vienuolika bajorų savo sū
nus pakrikšt i jo lakštingalos 
vardu, nors jie paskiau j gie-

nemokėjo pravert i . 

Kar tą valdovui atnešė ry-

gala 

kos mažą pilką paukštelį. 
- A r tai gali būti, kad čia 

ji garsioji lakštingala? — 
stebo tarnas. — Aš niekad 
nemaniau, kad tai toks ne-

ažus, prastas paukšt is bū-
Tur būt jis, pamatęs tiek 

ug tokių didžiulių žmonių, 
sigando ir nustojo visų sa-

gražiųjų spalvų! 
— Lakštingalėle! — balsu 

i a u k ė mergaitė:— mūsų 
loningasis karalius nori pa-
usyti tavo giesmės. 

— Labai džiaugiuosi! — 
sakė lakštingala i r pračiul-

taip, kad apsakyti sunku. 
— Lygiai , k a i p krikštoli-
ai varpeliai! — vos dvasią 
sdamas pra tarė valdovo 
rnas. — Žiūrėkite tik, ka ip 
rba jos gerklelė! Ka ip keis-

kad mes anksčiau nieko 
ie ją negirdėjam. O, labai 
t iks jos čiulbėjimas Valdo

ki I ' » r 

11. 
— Ar nori valdovas, kad aš 
ir Čiulbėčiau? — paklausė 
baigusi čiulbėti lakštinga-

manydama, kad čia jos 
ts valdovas klauso. 
— Mieloji lakštingalėle! — 
re t a rnas : — mane valdo-
s atsiuntė pakviesti tamstą 
vakarą į savo pilį, — tams-
; giesmė labai jam patiks. 
— Mano giesmės geriau bū-
girioj klausyt i! atsakė lak-

ingala: — bet, kad valdo-
s nori, tai aš su jumis nu-
siu i r į pilį. 

Pily buvo didelis triukš-
as. Visi rengėsi į didžią iš-
Imę. Visi takai , visos sie-
s buvo apkabinėtos aukso 
intuvais. Viduje stovėjo lakštingala, 

sų gražiausios gėlės su si--' " T a i gražumėlis, ta i dailu-
briniais varpeliais, kurie mėl i s ! " — tuoįau nudžiugo 

10 bėginėjimo ta ip skambė- tarnai , o atnešusį pasiuntinį 
kad negalima buvo susi- valdovas tuojau liepė pramin-

ausyti. Pačiame tu l ž i aus ios t i : " J o didenybės lakštinga-
lės vidury stovėjo valdovo los pristatytojas. 
k s 0 sostas, gre ta sosto au- Na, tegul dabar jodvi 
o kartelė laikštingalai gie-
ti. I ^ i * 
Susirinko visa pilis, mer-
itei leido stovėti t a rpdury ; 
dabar buvo jau pilies vi

jos padėjėja. Visi buvo gra-
ai pasipuošę. Visi žiūrėjo \ 
ažą, pilką paukštelį, kuris 
u tupėjo an t aukso kar te-
s. Įėjo valdovas, atsisėdo į 
vo auksinį sostą ir linkte-
jo lakštingalai galvą. Lakš-
įgala ta ip dailiai, t a ip mei-

iai pragydo, kad valdovui net 
saros ėmė riedėti . Lakšt in
gala dar gražiau, skambiau 
>aleido savo balsus. Valdovas 
tuvo visa širdimi patenkin
ąs i r pasakė, k a d dovanojas 

J a u vasa ra baigiasi. Gėlės 
žydi, o kitos j au peržydėjo. 

Vieną saulėtą dieną, rasai 
nukri tus, išeina Jonukas su 
Onute nunokusių sėklų rinkti. 
P radeda nuo broliukų (našlai
čių,) ; mat, pe r atsidariusias 
dėžutes jų sėklos išbyra, jei 
la iku nebus surinktos. Jonu
kas moko Onutę. 

— Žinai ką, sėklas rink at
skirai kiekvienos spalvos; pas
kui jas atskirai padėsime ant 
saulės. Je i lvtii man nesant na-

kingu paukščiu. 
— Bet nėra ko nusiminti, 

mes turime dabar geresnę! — 
suramino jie valdovą i r užsu- m i e > ^ u ž m i r š k J kambarį sėk-
ko paukštį trisdešimtis k a i 
virtą kartą. Tačiau niekas ne
galėjo jos gaidos a tmin t i im 

las įnešti. Sulytos sėklos ne-
ta ip dygsta. Surinkę našlai
čių, petunijų, levukų i r kitų 

išmokti, tokia ji sunki buvo. Į gelių sėklas, tuoj imsimės kito 
Kapelmeisteris pradėjo da r , darbo. 
labiau girti dirbtąją lakštin
galą. 

— Mano nuomone, — pa
rakė j i s : — ši lakštingala ge
resnė už gyvąją, nes šios iš 
anksto gali žinoti ką ji gie
dos, o anos nežinai. Galima 
net jos visą padirbimą su
prasti , reikia t ik išardyt i h 
bus matoma, ka ip jos balsai 
pasidaro! 

— I r mes t a ip manome! — 
vienu balsu pr i tarė visi ap
linkiniai. 

I r ateinančią šventę kapel-

kaip čia vėsu! Koks ga rdus 
vandenėlis, sa i tas ! O ten tu r 
būt, labai karš ta an t žemes V l 

" K a r š t a ! " sušuko ožys pa
s ipur tęs : "neapsakomas kar
š t is ! negali ištverti!.. . I r ger
ti i š t roškau" . 
" T a i šok šen, kūmuti, pas ma
n e , " ta rė lapė: "su t i lps iva 
abudu. Čia bepigu b ū t i " . 

Ožvs nieko nelaukamas, 
pūkšt į šulinį! Lapė tuojau 
drykt j am ant nugaros, paskui 
ant ragų, paskui tik sakst i r 
iššoko iš šulinio. i 

Kvailas ožys kuo badu ne
padvėsę šulinyje: jo laimė dar , 
kad ūkininkas jį užėjo; nu
tvėręs oželį už ragų vos begy-
vą ištraukė iš šulinio. 

Du bičiuliai linksminasi po ilgo nepasimatymo. 

dojimą, ka ip sako, nė burnos meisteris gavo leidimą paro
dyti paukštį žmonėms. 

— Tegul ir žmonės pasi 
džiaugia jos giesme!— tar." 

šulėlį su an t rašu : Lakštin- -valdovas. I r žmonės buvo pa 
tenkinti jos giesme, lygiai, 

— Tai, tur i būt, dar viena 
knyga apie mūsų lakštingalą! 
— tarė karal ius. 

Bet tai buvo ne knyga, tik 
dailiai padi rb ta lakštingala, 
panaši į gyvąją, tik visa dei
mantais, žemčiūgais, sapirais, 
rubinais i r ki tais brangiais 
akmenėliais nusagstyta. Rei
kėjo t ik užsukti tą dirbtąją 
lakštingalą, ir ji tuojau pra
dėdavo ta ip pat čiulbėti, kaip 
ir t ikroji lakštingala, ir vir
pinti auksu, sidabru lietą uo
degaitę. 

Ant tos lakštingalos kak
lelio kabojo parašas : " Š i t a 
Japonijos valdovo lakštingala 
nesusilygins su kinų valdovo 

— Klausyk, Onute, kad mū
sų gėlės ateinantį pavasarį Č i g o n a s i r L i e t u v i s 
gražiau žydėtų, reikia jas pa- _ . •*•£ . 
& \ .. Ejo keliu čigonas i r lietu-
tręšti . Tu nubėg a p r a v ė t . ' j ^ < . ^ 
kampe augantį bi jūnę (pina-1 ^ , « & * * 0 č i g 0 . 
viįąh, kurį tetulė dovanojo i r ^ ^ . ^ & ^ ^ ^ 
tunarą (širdeles).^O as begu j ] i e t u v i u i . « V a l g y k i m e d a b a r 

atnešti karvių trasos. j ^ ^ ^ 0 p a s k u i v a l . 
— J a u baigiam ravėti. O ką gysime mano viščiuką." 

tu eia veiki? — klausia Jonu- — " G e r a i ! " sako lietuvis, 
ko Onutė. • Suvalgė juodu tą paršiuką i r 

, T . . v. , v, - j - • eina toliau. Vėl išalko ir vėl 
— Nugi i sią bačkutę ]desiu i 

sustojo pakelėje pasilsėti. Su
pra to čigonas, kad abudu viš
čiuko nepavalgys , ir sako He-

gymų: ir antienos, i r žąsienos 
ir visokios!... Tiktai gulbės 
pieno tenai nebuvo... Na, o ką 
gi sveikas s a p n a v a i ? " — " O 
a š " , sako lietuvis, "mačiau , 

j kad tau danguje labai gera, 
( tariaus, kad tu ne mulkis, iš 
tenai nebegrįši, ėmiau i r — 

f suvalgiau tavo viščiuką!" 
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šio mėšlo i r užpilsiu vande- i 
n iu ; paskui, po savaitės, da-
pylę vandens dvi dalis, pa
laistysime tas apravėtas gė
les. I 

- • 

— Gerai, Jonukai , bėgu 
vandens. 

— Bėk. 
— Šiai ir vanduo. 
— Gera i ! tuoj pilsime ir 

sumaišę gelėsime bėgti pietų. 

kaip lig soties arbatos pri
sigėrę, kuri , ka ip žinoma, ki
nų žemėj auga. Visi, džiaugs
mo pagauti , t ik šaukė: " O ! " 
ir kėlė aukštyn smilių piršią 
ir lingavo galvas, rodydami 
savo pasitenkinimą. Bet žve
jai, kurie kasnakt girdėdavo 
tikrąjį lakštingalą giedant, Į k r i t o • 
sakė: — "Nepapras t a i ši gie- — A r sugavai, a r išgriebei 

tuviui: " O ką ponu t i ! Gulki
me pasilsėti, i r kat ras geresnį 
sapną susapnuosime, tająi i r 
bus višči ūkas*" •** 4 K k r a i ! ' ' 

•±.\-, TA 
sako lietuvis. ' ^ * > "**;evW r 

Atsigulė čigonas ir užmi
go. O lietuvis, m-i^keatė ir. su
valgė tą jo viščiuką. Atbunda 
čigonas ir pradeda apsakinėti 
savo sapną: 

"Ma ta i , ponuli, lig tiktai 
| aš užmigau, nusileido pulkas 

— Mamyte! Į puodynę pelė į- I angelų, paėmė mane ir nune-

_ i 
Gamtos Dėdė ; 

kar tu pagieda, tai bus gra
žus duetas! —i paliepė valdo
vas. Bet giedoti drauge, ne
vyko. Gyvoji lakštingala, į-
vairias gaidas vadžioja, o dir
btoji t ik vieną ir vis tą pačią 
temokėjo. 

— " T a nekal ta! — tarė 
vyriausias dvaro muzikantas 
kapelmeisteris, rodydamas į 
dirbtąją lakštingalą. — J i 
gieda ta ip, ka ip muzikos pr ie 
taisą, į taktą. 

Tuomet dirbtąją lakštinga
lą paleido vieną. {JI 'dailiai 
Čiulbėjo i r buvo gražesne da r 
ka ip tikroji. 

Trisdešimtis tr is ka r tu s 
pagrečiui išgiedojo dirbtoji 

da, bet jai kažin ko trūksta, 
o ko, tai mes patys nežino
m e ! " 

I r gyvąją lakštingalą nus
prendė paskelbti, kad ji yra 
išvyta iš kinų valstybės. 

Dirbtasis paukšt is gavo vie
tą ant šilko priegalvio ties 
valdovo lova ir pradėjo va-

Idintis: " J o didenybės pirma
sis kairiosios pusės giesmi
n inkas . " Mat, kairioji pusė 
kiniečių laikoma svarbesnė, 
nes joje yra žmogaus širdis; 
net ir valdovo širdis kairioj 
pusėj, todėl ir praminė — kai
riosios pusės giesmininku. 

(Daugiau bus) 

— Ne aš į puodynę katę įki
šau, kad sugautų pelę. 

! šė į dangų. O'ui Ponas Dievas 
sodina mane šalia savęs, klau
sinėja, kas girdėti, a r gerai 
klojas... O Motina Švenčiau
sioji kad prinešė visokių vat 

Lape ir Ožys 

Vieną kartą lapė, betykinė-
dama vištelės pagauti , neju
čiomis inkrito į šulini. Šulinys 
kad ir buvo labai 'g i lus , bet 
vandens nedaug tebuvo, tik 
pusiau šonų lapei ; bet iššokti 
niekaip ji negali. Sukas lapelė 
ir galvoja: kaip čia reiks iš
sigelbėti? Bet nieko negali iš
galvoti. 

Ejo sau keliu ožys, senis, 
gauruotas, didelis; barzda 
j am ligi žemės, ragai sieksni-
ninkai. Priėjo, žiūri į šulinį ir 
pamatė lapę. Nustebęs labai, 
klausia lapės: 

" O ką čia veiki, kūmute?'* 
"Nieko sau, atsakė lapė: il
siuos ir gana. Kad tu žino
tum, kūmutėli, kaip čia gera, 

Mezginiu Pintinėle 

Viename kaime mergos ne
mokėjo mezginių mėgsti, i r 
daugelis neturėjo nei pirš t i 
nių, nei aučių. Susi tarę tėvai 
griežtai įsakė savo dukterims 
eiti pas panelę mokytoja mez
gimo išmokti. Bet ne labai 
kas iš to išėjo. Vienoms dar
bas nesisekė, kitos, visaip 
prasimesdamos, vengė moky
klos. 

Mokyklos vedėjas buvo iš
mintingas ir malonus žmogus; 

! iis ir mano sau vienas: " R e i -
j kia padaryt i taip, kad visos 
jos mielu noru megs tų" . Pa -

(darė iš vytelių ir spalvoto po-
pierio labai gražią pintinėlę 
mezginiams dėti ir padovano
jo ją pirmajai mezgėjai. K a i 
pamatė tai kitos mergaitės, i r 
jos panorėjo tokios pa t pinti
nėlės. Bet vedėjas sako: " K a i 
išmoksite, mėgsti , gausite ir 
pintinėlę, 6 dabar ji jums ne
reikal inga". 

Mergaitės ėmė mokytis la
bai uoliai, ir po kiek laiko ga
lėjai matyti pulkelius mer
ginų su mezginių pintinėlė
mis rankose bevaikščiojant po 
kaimą, a r šiaip kur susėdus, 
ir stropiai beimezgant. I r pr i -
mezgė puikiausių mezginių ne 
tik savo namiškiams, bet i r 
giminėms, lengvai uždirdamos 
daug pinigų tomis valando
mis, kurias pirmiau dykos 
praleisdavo. 

UNCLE WIGGILY,S TRICKS 

'Vkoa! Backup!* 
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Vajais Aukos Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

Gražią Pradžią Padare Pirmieji Stoję į Talką 

Lietuviškoji katalikiškoji dama aukų net 50 dolerių. 
Amerikos visuomene pasiryžo i Vajaus Komitetas širdingai 
padėti Tėvams Marijona.ns pa 'dėkoja geraširdžiams rėmė-
statyti prie įsteigtos temina-; ja m s ir tikisi, kad plačioji 

WHO PiCNiCS BY THE SAO SEA VVAVES, 
ANO ALL THE FRONT WITH LfTTER PAViS 
MAY iNDIG£ST(ON RACK HIS CHEST 
AND ANTS INVADE H! | PANT5 AND VEST 

: •-

lijos Marijos Kalneliuose, bū
tinai reikalingą koplyčią, be 
kurios nei viena tos rūšies į-
staiga negali apseiti. 

Seminarijos koplyčios sie
nos jau išvesto*. Artinanties 
rudeniui ir žiemai būtinai rei
kalinga stogas uždengti, kad 
apsaugojus vidą nuo vandens 
j r sniego pūgą. Lėšas išsėmus 
iki pat dugno, Tėvai Marijo
nai priversti huvo nutraukti 
darbą ir taip palikti plikas, 
ir kilusias sienas. Tokia semi
narijos stotomos koplyčios bū
kle susirūpino Tėvų Marijonų 
lėmėjai ir pasiryžo dar šį ru-

pa-katalikiškoji visuomenė 
rėks jų pavyzdžiu. 

Žinoma, ne kiekvienas ga-1 
lės stoti į talką su tokia sta
mbia auka, kaip Marijono* 
Stulgaitienes, bet jei kiekvie- , ( - j ( ) Įg (\.f 8 vai. 
nas dėsis sulyg savo išgale., į p i j o s svetainėj. 
toji talka bus sėkminga. Klubas yra gerai 

Visos aukos, ar tai pavie- '™"« tas ir skaitlingas nariais 
riii, ar draugiją ar orgamza- V i ^ veiklesnieji lietuviai pri-
ciją, bus skelbiamos dienraš-

J 

VW0 THROYYS HIS RUBBISH 0N THE SAND 
AND LITTER SHEDS"0N EVERY HAND 
MAY HIS BACK AXLE LET HIM DOWN 
j * C000 TEN MILES-FROM ANY T0WN 

m$ 
m*A*mMM. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-] 
TĖS "DRAUGE" 

Piknikierių dėmesiui. Anglijos parkuose, pajūrio maudyklės^ visur išstatyta pa
našios iškabos, dėl to ten parkai švarūs: nematysi nei popierų, nei valgomųjų daik
tų atmatų, kaip kad matome kai kuriuose Amerikos miestuose ypač Chicagoj. Yra 
sumanymas, kad ateinančiais metais panašiai būtų Chicagos parkuose ir Forest pre
servuose. 

va k. paru-

suorga-

ty " D r a u g e " ir savaitrašly 
L a i v e > > iv II 

denį geraširdžiu žmonių au
komis uždengti stogą ir jre-
ngti vidų, kad, pradėję moks
lą lietuviai jaunuoliai, siekia
ntieji aukšto pašaukimo, ga
li tų bent dalinai koplyčia nau
dotis. Tat tam tikslui ir j»«-
skelbtas šis vajus. 

Jr, reikia pasakyti, kad va
jaus pradžia duoda vilties ir 
lėmėjams ir Tėvams Marijo
nams, kad tikslas bus atsiek
tas. Štai, tik paskelbus vajų 
pirmą, dieną gauta stambių 
aukų: pirmas į talką stojo vie-
r,as mūsų profesijonalų — D^. 
TPetras Atkočiūnai, prisiųsda-
mas 5 dol. auką.. Jį pasekė 
Marijona Stulgaitiene atsiųs- Hinsdale, Illinois. 

Praėjusiame M. K. ir S. R. 
J)r-jos Chicagos Apskrities 
Vajaus Komiteto susirinkime 
visi nariai pasiėmė tam tik
ras knygutes aukoms rinkti. 
Per vajų jie kvies talkon kie
kvieną lietuvį, apeliuos į jo 
širdį ir tikimosi, kad kiekvie
nas, kuriam rūpi kad mūsų 
viMiomenė susilauktų tinkamų 
vadų, kuriuos kaip tik ruošia 
Tėvai Marijonai, nenusisuks, 
t e t nuoširdžiai parems deda
mas pastangas, kad seminari
jos koplyčiai dar šį rudenį | 
būtų uždėtas stogas ir dali
nai įrengtas vidus. 

Visas aukas prašome siųsti: 
Very Rev. V. Kulikauskas, M. 

klauso klubui. 
Čia, sako, yra atsirtule 

V06 rūšies organizatoriai, 
rie bando klaidinti katalikus 
namų savininkus. Mes iš pra
eities žinome, kas minėtiems 
organizatoriams rūpi — ne 
namu savininkų gerove, tik 
jų pačių labas. 

Šv. Antano Para p. Namų 
Savininkų klubas nesiuntinė
ja po namus jokių organiza
torių. Savo susirinkimui vi-
suonut laiko Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. N. S. 

Ir West Side Turės 
"Karalienę" 

Kas bus, kas nebus, bet 
VVest Sidėje "kara l ienė" bu-. 

Rugsėjo 13 d., Aušros Var
tų parapijos daržely, jos gai
vą puoš puikiausia karūna, 

I. C, St. Mary's Seminary, | kuri jau padirbta po pačios 

Elzbietos — vestuvėse. Pir
miausia kun. J. Sitavičiui, kū
lis ją surišo moterystės ry* 
Biu ir bažnyčioje pasakė pri
taikintą pamoksią, salėje gi 
gražią prakalbėlę. Taip pat 
mums laitai malonu, kad visi 
mūMj g a r b ū s svete l ia i te lkė
si d a l y v a u t i tose m ū s ų dukre-
h's iškilmėse ir suteikė* gausių 
dovanų. Taipgi širdingai dė
kojame visiems, kurie padėjo 
mums tas mūsų dukrelės ves-
tuves surengti. Tariame ačiū 
visiems brolaičiams, pamergė
ms, visiLf/ns, kurie savo dar
bu ir patarnavimu prisidėjo. 

M- s giliai esame sujaudinti 
tokn visu dalyvio malonumi 
ii nepamiršime jūsų tųjų ge
ru norų ir linkėjimų, kuriuos 
mums esate suteikę. 

Jonas ir Kazimiera Žvirbliai 

viena septynių tų parapijų, bo susirinkimas įvyks Rugs< 
kurios buvo įsteigtos pirmai- ] jo^Sept. 15 d., parapijine 
šiais Lietuvos apskrikštijimo Į svetainėj, arba 8Jme mokyl 
metais. Bažnyčios fundatoriai los kambary, 
buvo Jogaila su Jadvyga. Pi-
įma bažnyčia buvo medinė. J-
sisteigusiai parapijai Jogaila 
iŠ tuomet jam Ukmergės mie
ste priklausančios žemės pa
dovanojo 60 ha žemės. Jogai
la bažnyčią ir parapiją laikė 
savo ypatingoje globoje, ją 
dažnai aplankydavo. Neilgai 
ttpastovėjusi bažnyčia buvo 
gaisro sunaikinta. Tokis pato 
likimas ištiko antrąją ir tre
čiąją. Dabartinė bažnyčia sta
tyta tiktai praeitojo šimtme
čio viduryje. J i mūrinė ir su 
neseniai pastatytu gražiu, ke
turiomis kolonoms ir statu
lomis papuoštu fasadu. Šven
toriuje yra menininkų dėmesį 
atkreipusi sena varpinė. 

Cicero, III. 

"Draugas" atlieka visokil 
spaudos darbus greitai, ger 
ir prieinama kaina 

SPAUSDINANT 1 
KNYGAS 

KVITAS 
KONSTITUCIJAS 

TIKIETUS 
PLAKATUS 

LAIŠKUS 
BLANKAS 

k 

• . l T > > 

Is Politikos Lauko 
JŪS NEGALĖSITE BAL 

SUOTI LAPKRIČIO 
RINKIMUOSE! 

Pranešimai 

Jeigu asmeniškai aeužsire-
gistruosi iki spalių 6 d., nors 
ir esi pilietis, neturėsi teisės 
dalvvauti ateinančiuose rinki-
muose. Nesiskaito, kiek kartų 
ph'miau užsiregistravai, nega
lėsi balsuoti. Tavo vardas ne
bus užrašytas naujoj registra
vimo knygoj, kuri veikia tik 
nuo pereito rugpiūičio 4 die
nos. 

Sprendžiant, iš dabartinio 
skaičiaus užregistruotų pilie
čių, galima sakyti, kad did
žiuma visuomenės atideda šią 
svarbią pareigą iki paskuti
nių dienų: rugsėjo 19 d. ir 
spalių 6 d. Tada Ims galima 
registruotis savo balsavimo 
preeinkte, o dabar galima lai
svai, kada nori, nuvažiuoti į 
miesto balsavimo komisijonie-
:ių ofisą, kuris randasi City 
Hali ir tenai trečiam aukšU 
gaii atlikti savo pareigą. Vie
ta randasi tarp La Salle ir 
Wasbington gatvių. 

Nelauk paskutinio momen
to, eik dabar ir užsiregistruok. 
Kaipo balsuojantis pilietis, į 
tave visi kreips daugiau dė
mesio, o pats turėsi progos 
balsuoti už vienintelį Demo
kratų partijoj lietuvį kandi
datą John T. Zūrį į teisėją 
Chicagos miest*. Atmink! Ne
galėsi balsuoti u i jį, jei <&' 

NOKTH SIDE. — Marijo
nų Kolegijos ir Seminarijos 
Rėmėju 2 skyriaus susirinki-
mas įvyks antradieni, rugsė
jo 8 d., parapijos svetainėj, 
7:30 vakare. Kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą visi na-
įiai, draugijų atstovai ir ga-
įbės nariai. Yra svarbių reika
lų iš centro svarstymui. 

Valdyba 

karalaitės Rostislav prie 
žiūra. Tą karūną dėvės "pr i -
imniausia" West Side svočia 
(U'est Side Most Charming 
matron). 

Kviečiame visus atsilanky
ti ir padėti mums nuspręsti, 
kuriai duoti tą garbę dėvėti 
karūną. 

Ajmerikos Lietuvių Motinų 
ir Dukterų Lyga 

Čia matome Švč. Panelei 
Apreiškimo Šiluvoje, Lietuvo
je, paveikslą, kurį geniai i šk a i 
nukopijavo žymusis Lietuvos 
artistas Mickevičius. Šalę pa
veikslo stovi autorius ir Ši
luvos krebonas kun. P. Kate-
la. Dabar šis pu veikslas yra i;>8o- m o t a i s Uklmergėje h 
iškabintas (iiinimo parap. lm-1 p e i ro ir Povilo garbei buv 

Ukmergės Parapijai 
550 Metų 

Sv. Antano par. Namų Sa-j 
vininku Kliubas kaip ant mi<*-1 
lių auga, jau dabar kliubas \k l- P-» '"' ' 1 0 , i , , t £*u l i a u 

turi daugiau pilnai užsimokė- lofe kokybfc ^arbą, eikite | 
jusiu nariu negu pirmiau. 

"DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave. 

Dėl informacijų, šaukite 

CANal 7790 

Kuomet kliubas nusikratė 
triukšmadarius, tada į kliubą 
pradėjo rašytis rimtesnieji 
žmonės ir smarkiau subruzdo 
darbuotis, taip kad trumpoj 
ateity visi pasidžiaugsime. 
Todėl atsiminkime, kad kliu-! 

Jr 

žnyčioj šalę didžiojo altoriaus. 
Šioj bažnyčioj vakar vakare 
prasidėjo Šiluvos atlaidni ir 
tęsis per aštuonias dienas. 

statoma katalikų bažnyčia 
Šiemet nuo to laiko sukanka 
550 metų. 

Ukmergės parapija •— tai 

Padėkos Žodis LIETUVIAI DAKTARAI 

MJJjltKUDJft Į A U K , J J J J . — R e s # T e L GROvehiU 0617 
Širdingai dėkojame visiems 
dalyviams mūsų dukrelės — 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTABį DRAUGIJOS NARIAI 

CICERO. — Šv. Antano Pa-
lapijos Namų Savininkų klu
bo susirinkimas įvyks ne Šį 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

OR. J. J. K0WAH 

! 

AKIŲ GYDYTOJAI 

(KOH'ARSRAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

antradienį, bet kitų, jt. y. rug- j 2403.VV. 63rd S t , ChicagO 
OFFICE HOŪRS 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedel. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telafonaj REPnblic 7868 

DR. VAITUSH, OPT. 
LILTUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuos* atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

TeL CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Office Tel. HEMlock 4818 

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

Vel. 2-A ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 

AUTHORIZED 

HUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SERVICE 

V 

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 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

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

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

Tel. CAfral 2345 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketveriais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
U tara., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

l'aned., Sered. ir Siibat. 2—9 vai. 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1110 4070 Archer Ava 
Valandos: 1—3 popiet ir 7-~8:30 

vakaro 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pajral sutarti 

n=. 

bar neužregistruosi. KJ.S.j^ 

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 8. Anhland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tai OAlTal 0523 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 luboe 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedaliomis ano 10 iki 12 

vai fio ajatu, ir nuo 7 ika 8:30. yaj. 

DR. MADRICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Res.: Tel. JfLAsa 2400 

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

i Nedaliomis nuo. 10 iki 12 ftiMi 

Residence 
6609 S. Arto.vian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3166 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

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

pagal sutartį 

O M M / 
Už penkiy dieny atsidaro mokyklos. Mokiniams 

ir vėl bus reikalingos visokios knygos. " D r a u g e " ga 
lite gauti: 

Lietuvos Istorija — Pranas — 40c. 
Mažas Katekizmas — Kyn. V. K. — 20c. 
Vaiky Žvaigždutė — P. Bendorius 

Pirmoji dalis — 30c 
Antroji dalis — 40c 

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis 
Antroji dalis — 40c 

ABC Pradžiamokslis — 30c 
Šventoji Istorija — Kun. Šuster — 30c 

Giedojimo Mokykla — $1.00 
Mandagumas — Kun. A. St. — 20c 

ir daug kity mokyklai reikalingų knygų. 
Nusipirkite reikalingas knygas pirm mokyklų atida
rymo. 
•"Draugo" knygyne taipgi rasite visokių naudingų 
knygų pasiskaitymui. 

^ 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ifl. 

* t^>~ tVA. *« > '"**£ * < * ' - * • -•- *, . > r 
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VIETINCS 2INI0S 
2 i n k ) S IŠ D i e v o | l i a aprėdalo, knygų, rašalo, 

Apvaizdos Parapijos S S . ^ / T ^ ?*' 
r r * nkmekiai. net kada aDskai-nkniekiai, bet kada apskai 

čiuoji, pasidaro nemaža skait
line. Tuoj žiemuže pradės ka
ndžioti nosį. Vel reikia sto
resnio aprėdalo, apavo, an
glių. Jau dabar žmonės rūpi
nasi anglimis, nes dar žino 
laiku galima pigiau gauti pas 
Chernaueką, kurio skelbimas 
telpa "Drauge" . Kasdieną, 
gauna daug orderių. Buvo net 
priverstas pirkti ekstra tro-
ką, tiek daug orderių. Angly* 
geros, švarios. Chernauckas 
gali anglis parinkti, nes turi 
kontraktą su keturiomis kom 
panijomis. Kam reikia, šauki
te: Canal 2183. 

Jau po vaišiu, 
Pereitos savaitės pabaigoje 

mūsų klebonas kun. Albavi-
Aius surengė vaišes darbuo-
lojams. Gert, užkąst ir kom
plimentų darbuotojams klebo
nas nesigailėjo. 

Lai gyvuoja sutartinas da
rbas! 

Duosnūs žmonės 
Šiomis dienomis Stušinskai, 

(i71 W, 18 gatve, paaukojo 
parapijos naudai " lo t a" , ku
ris eina laimėjimui parapijos 
raudai. Bilietai jau gatavi, 
platinami. Loto kaina $500. 
Daili dovana. Garbe aukoto
jams. Bilietų galinga gauti 
klebonijoje: 717 W. IStli gat
vė, telefonas: Canal 1504. 

šv. Vardo draugija 
Kengia išvažiavimą į Vine-

vood daržą (Vinco Dambrau
sko), Willow Springs, 111. Kle
bonas ir komitetas visus kvie
čia atsilankyti. Sako, bus daug 
fonių ir už jas daug dovanų. 
Išvažiavimo diena — rugsėjo 
13 d. Prašome nepamiršti. 

" D r a u g o " "newsboy" 
persikėle 

Nenuilstantis " D r a u g o " iš
nešiotojas Petras Varakulis 
šiomis dienomis persikėlė gy
venti pas Chernauekus, 1900 
So. Union a ve., telefonas Ca
nal 2183. Norintieji užsirašy
ti — užsisakyti "Draugą", 
arba jam skelbimą duoti, pra
šomi kreiptis pažymėtu adre
su. 

Svečiai 
Šiomis dienomis Chicagoje 

lankėsi svečiai kunigai: V. Mi-
kaitis iš Tamaąua, Pa., su ki
tu kolega kunigu. Svečiai ap- j u o s s a H Kuzmickas 

lankė ir savo seserį Juozeli- j d i e m ? m i s g a v o d a r b q , p r į e s e 

na Chernauckiene, 1900 So. | r o g > 7 g i n e t ų s e n u m o , r a k a i l . 

SESUO MARIA TERESITA, C S. C 
(Magdalena Braukaitė) 

Mūsų mylimą Seselę M. Teresitą sulaukusią 27 me
tų amžiaus, Aukščiausias pasiėmė pas Save 1936 m,, 
rugsėjo 5 d., 1:00 vai. po pietų. 

A. a. Sesele gimė 1909 m., sausio 27 d. Mahanoy 
City, Pa. Velionė buvo 8 metus šventuose įžaduose, 
vienuolyne išgyveno 11 metų. 

Paliko nuliūdusias: Sv. Kazimiero Seseles, savo my
limą motinėlę Oną Braukienę, dvi sesutes: Adelę ir 
Oną, brolį Juozapą, dėdę Chicagoj ir gimines Penn-

sylvanijoj. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 9 d., 9:00 vai. 

ryte, iš Bv. Kazimiero Seserų koplyčios, 2601 \V. 
Marąuette Boad, Chicago, Illinois. 

Prašo pasimelsti už jos vėlę: SeseTys, Mamytė ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. Cicero 2109 

Karnivalas Šv. Kryžiaus tiniuose Marąuette 
Ligonines Naudai *"*** ™ n,fiR" ' 

Nors dar atostogos Šv. Kry
žiaus ligoninės rėmėjoms ne-

f pasibaigė, bet, dėl pasitaikiu
sios seserims geros progos ir 
prieinamų sąlygą surengti ka
rnivalą, jos sušaukė rėmėju 

LI", . , . . .. . X; ym pnelankus, prašome atsi 
specialų susirinkimą rugp. SI 

Parko ko-
onijos bei mūsų didžiuliuose 

anglų laikraščiuose, nepamir
štant nei svetimtaučių laikra-
kių . 

Kitas susirinkimas įvyks 
penktadienį, rūgs. 11 d-, 7:30 
vai. vakare, ligoninėj. Iš vi
enom* n&s, kurie šiam dalykui 

Htorai - krautuves irgi rodo 
daugiau veiklos. Antanas Gri
cius, J827 So. Union ave. ir 
Ivanauskai, berods, 728 "VY. 
!8 gatvė, sako, daro geresni 
biznį - apyvartų. Abieji yra 
aktyvūs parapijoj žlnonės. 
Joks veikimas parapijos nau
dai be jų neapsieina. 

lankyti susirink i man, kad pa 
fiėjus rėfmėjoms kilniam dar
be. Alfa 

STREIKININKŲ RIAUŠĖS 
TOLEDOJ 

TOLEDO, O., rngs. 4. — 
Streikuoja drabužių valytojai 
ir prosytojai. Streikininkai ke 
lia riaušes. Yra sužeistųjų. 

tieji gali kreiptis telefonu: 
Canal 2183. 

Netoli ir mošų parapijoj* 
bazaras. Prasidės rugsėjo 19 
d. Stropiai prie jo ruošiau m-
i i. Bene svarbiausias laimėji
mas bus lotas $500 vertės. Lai
mingasis lotą galės laimėti 
tiktai už 25c. 

Brighton Park Zinutės 

Iš Hv. Kryžiaus ligoninės 
su garnio dovana — dukrele 
jau namo grįžo M. Petkūnie-
nė, 4520 So. Whipple st. 

Neseniai sugrįžęs iš Wis-
consino vietinis dailidė - sta-
liorius - karpenteris Simonas 
Chevinskas vėl užverstas dar-\ 
bais — perdirbimu senų na
mų. Geras meistras, tai ir da
rbo yra. Eeikale galima krei
ptis: 1900 So. Union ave., Ca
nal 2183. 

Chernaucko ' ' auditorija' ' 
nvksta. Kadaise ši "auditori-
j a " - svetainė buvo centru 
lietuvių viešo gyvenimo. Cla 
buvo: pares, veselės, visokios 
prakalbos ir draugijų mitin-' ***** 2 7 d> J o n a s i r M a~ 
Mai. šiandien jau kas kitas. ^Jona Curskiai minės 25 me 
Viskas perdirbta, negalima 
nei pažinti. Svetainė perdirb
ta į pagyvenilaio kambarius, 
pavieniams inteligentiškiems 
vyrams. Viskas įtaisyta mo
derniniai. Mažutis 

»d. kad išklausius karnivalo 
savininkų pranešimą, apie re-

j rjgiamų karaivfalą ligoninės 
naudai. 

Pranešimą ligoninės rėmė
jos priėmė. Karaivalag bus 
ant ligoninės žemės. Bus viso
kių būdų, ir visokių " r idės" . 
Kėmėjos pardavinės tikietus 
po 10c naujo autcfenobiliaus. 
Laimėtojo vardas bus ištrau
ktas per karnivalą. 

KarnivaJas prasidės rūgs. 
25 d. ir tęsis iki spalių 4 d. 

Seserys ir rėmėjos nutarė 
kreiptis į visus gerb. klebo
nus prašant jų ir lietuvių pa
rapijom] paramos atsilankant 
į karnivalą, taipgi kreiptis ir 
į vietinius svetimtaučius kle
bonus, kurie, kiek jau žino
ma, žadėjo ne tik remti, bet 
ir darbininkų duoti. Nutarta 
^esti plačią publikaciją vie- NU« užkietėjimo imk UGA-SGL 

r » w °^ —tai idealus liuosuotojas. 2oc ir &0c. 

Moderninis M o k s l a s 
Gelbsti Sveikatos 

Būdavotojui 
NOGA-TONE turi svarbu Zine Phos-
phide mišinj, duodanfj naudingą 
phosphorą, bf ko negalima turėti 
stipriu fr gralinjfŲ nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphora, kad sura
minti jauslius ir sukrėstus nervus 

A. f A, 
JUOZAPAS 

K03MIR8KI 
mirė KURSO Jo « d., 1536 m., 
4 vai. .ryto, sulaukęs 23 metų 
amžiaus. 

A. a. Juozapas gimė Lapkri
čio 14 d., 1911 m., Chicago, M. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Heleną, sūnų Joną, mo-
Unė*e Evą, tėvą Joną, 3 se
seris: Anną. SfeUą ir Jenuie 
ir daug giminių. 

Kūnas pašarvotas 4149 ou. 
Artesian Ave. Telefonas L.AF-
ayette 8594. 

Laidotuvės įvyks Trečiadieni, 
Hugs. 9 d. Is namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j MV. Ag
nietės par. bažnyčią, 39tos ir 
Washtenaw Ave kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. I'o pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiam'* vit,us 
gimines, draugus-ges jr pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Sfimis, Mo
tinėlė, Tėvas, 8eserys »r Gimi
nės. 

Laidotuvių direktorius, J. F. 
Eudeikis. Teiefonas i A K d s 
1741. 

Kiekvieno kataliko yra prieder-
Tai svarbu nervų su judriuose ."taip n»ė skaityti savo katalikišką spau

dą. Kas skaito katalikišką spaudą, 
tas platina Dievo karalystę cia 
ant žemės. 

nuožmiai nuolat varginančiuose 
Tas puikus vaistas moksliškai sus

tiprintas su VITAMINAIS A ir T) ir 
turjs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutolėiisr 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk Šian 
dien imti sustiprintą NTGA-TONE 
ri pastebėk kaip pagyvėsi. Parduo
damas ir užtikrintas pas visus vais
tininkus. 

Verta Užeiti Pas Petky 

š i o m i s 

Union ave. Svečiai sako, kad 
m - ga l i p a ' m i r š t i C h i c a g o s . 

orui atvėsus prasideda 
darbas 

Šiltas - karštas oras ir iš 
gero žmogaus padaro tinginį. 
Dabartiniu laiku, kada oras 
atvėsęs, tai ir žmones gyves
ni: daugiau dirba, daugiau 
juda - kruta. Apyvarta - biz
nis irgi geriau pradeda ju
dėti. Atsidaro mokyklos, rei

dų kompanijos L. Fish, kaipo 
' ' A d v e r t i s i n g r e p r e s e n t a t i v e ' ' 

— skelbimų atstovas. Nau
jiems kostumeriams — nau
jiems nariams, įstojantiems į 
' t aupymo klubą" dalina bra
ngias dovanas dykai. Norin-

MARQUETTE PARK. — 
žinomas biznierius Petkus, k n 
i:.s laiko " jewel ry" krautuvę 
adresu 2456 W. 69 s i , turi 
naujausios mados žiedų, laik
rodžių, rašomųjų plunksmi ii 
t. p. Be to gerai pataiso suge
dusius dalykus. Kainos žemos 

tų vedybinio gyvenimo suka
ktį. Nekalto Pras. P. M. pa
rapijos bažnyčioj 10:30 vai. 
bus laikoma suma jų intencija 
ir palaiminimas. 

Po pamaldų puota įvyks pa 
rapijos salėj. 

Jubiliatai yra išauklėję dvi 
dukreles ir sūnų. 

Gurskiai yra geri parapijo
nai ir gausūs aukotojai. 

Ilgiausių metų! Rap. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

P-as Petkus niekuomet ne
ateisi KO nuo labdarybės dar
bi], visados gausiai aukoja. 
Verta ir jį paremti. Rap. REPublic 8340 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

LISABONOS PATRIAR
CHAS PRADŽIUGINTAS 

SAVO APSILANKYMU 

10 PIECE COSMETIC 
SET $1.97 

TM» III « r»mon» VIvanf Sfet ftfld tfl« 
d'idei* f are powder. f 1.00; Rous«, 7Sc, 
Tlsmifl Cream 11.00, DerUatory 11.99, 
Faclal Asfrin«rent $1.75, Bath Sslt t.9t, 
Tofl«« Water fl.26. Perfum# 92.71, BrU-
llantlna 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Valoe .912.00. Specfal prlce. 9197 for aJl 
Un plec«« to lotroduca tbl« liną. 

V a r d M . . . « # . . • « • • • • • 

Ftalflftl grąUtmmt. m 
D#f)aUtykl»ta*. 

B M Van 580-5th Av«aue, N«w Yotfc 

Stop 
Itching 

Skin 
Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Rashes ir Ringworn skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zemo per 25 me-

-tus. ir visi gyrė ją kaipo švarią,, 
•augią, atsakančią gyduolę pa-
lengvinimui odos niežėjimams, i 
Užtvirtinta Good Housekeeping' 
Bureau. No. 4874. 15c. SOc. $1. 
Visose * vaistinėse. zemo 
F O R S K I N ' P R I T A T I C 

SAN FRANC1SCO, Oal., 
\— j o E-mineiK'ija kardinolas 
,Cerejeira, Lisabonos patriar-
M'has, lal>ai pradžiugintas savo 

apsilankymu Kalifornijos val
stybėje. . 

Jo Eminencija pareiškė, 
kad jo širdyje visados pasi
liks San Francisco arkivys
kupijos katalikų religinių de
monstracijų įspūdingi atsimi
nimai. 

VENETIAN MONUMENT C0„ INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— o— 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
— o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o • 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 N O R T T W E S T E R N AVE. 
arti Orand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviy| 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

J. F. Radžius Phone CAKal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skuii3s 718 West ISth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 

Skalbimui ir Prosijimo 
Masinos už 

s54.50 į 
Gražus žieminiai pečiai po 

$19.50 
Pečiai su Anglimis ir 

gasu po 

'49.50 
Pečiai su alyva (Oil) 

Burners po 
* 

Gražūs Bedroem setai 
Parlor setai po 

' 38 .00 

1646 West 46th Street 
Phone BOUievard 5203 

> 

GART, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
irgT.TrETt — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone fOte «20 W, 15th Ave. 

KLEMENCAS BALTAS 
Persiskyrė su Šiuo pasauliu rūgs. 5 d., 4 vai. .ryto. 1836 m., su

laukęs 47 metų amžiaus, gimęs Lietuvt>>e, Reibenių kaime, Skais-
girių vaisč., Šiaulių apskr. 

Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Faliko dideliame nuliūdime moterį 8ophie, po tėvais Rutkaus

kaitė, dukterį Sophie, sūnų Klemencą, kuris buvo sykiu su tėvu 
sužeistas, brolį Kazimiera ir brolienę. Leoną ir jų šetnuj,, du švo-
gerius: J. Rutkauską ir A. Palaikį, dėdę Teodoiių Simpnavicta, 
pusseserį Drigotienę ir daug draugų ir pažystpffnų, o> Lietuvoje 
motiną Oną Baltienę, brolį Blazą, 4 seseris: Olisą, Marijoną, Ju
lijoną ir Oną ir daug hitų giminių. 

Kūnas pašarvotas randasi 1620 S. 47 C r t Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks Ketv. rugsr. 10 d., S vai. ryto iš namų į Sv. 

Antano parap. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kaaimiero kapinea. 

Visi a. a. Klemenco Balto giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti j am pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame: Moteris, Dtiktė, Sūmis, Motina, "Seserys Bro
liai, Brolienė, svogvrK Dėdės, Pusseserė te Oiflthsėa 

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. Tef. CICero 7109. 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lattamicz ir Suaai 
I. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave Į 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
Arba CAKai 2516 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUievard 4130 

Mod«l NoilO-S-160. 

1D37 metų radios visų iš-
dirbysčių išmainome se-

n^ radio a r piano 
Midget radios po 

s9.95 

JOS, F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Hafsted St 
TeL BOUievard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

7 vai. Kedelioj W.C.F.L. šaunua 
programas su didele orkestrą. 

5 vai. vakare W.A.A.F. Fauedėlį 
ir Petnyčioj. 
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ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOJ MOKSLAS PRASIDEDA ŠIANDIEN LIETUVIŲ DEMOKRATŲ I VAKARAS ZŪRIO NAUDAI 
LYGA PRISIDĖJO PRIE 
NACIJONALĖS SĄ-GOS BRIGHTON PARK. — Lie-

tuvių Politikos klubo susirin-
Pereitą susirinkamą daug kimas įvyks rugsėjo 10 H., 

kalbėta apie naują tvarką į- S vai. vakare, Gramonto salėj, 
4535 So. Roekwell st. Kvie
čiami visi klubo nariai atsi
lankyti ir etsivesti naujų na-
j ių . 

Dabar yra geriausia proga 
pasidarbuoti ir gauti naujų 
narių. Rinkimai jau čia pat. 
Reikia būti gerai susiorgani
zavusioms, k id išrinktume to
kius kandidatus, kokie mums 
atrodo tinkamiausi. 

Praeitame susirinkime vien
balsiai nutarta remti nario 
J. T. Zūrio kandidatūrą į Mu-
nicipal teisėjus. Kad paremi s 

Katalikiškas auklėjimas yra reikalavimų. Joje randasi go 
j aun imo d idž iaus ias t u r t a s , ra i j r eng tos fizikos ir chemi-
kokį jų tevolirii gal i jieMis 
duoti. Jaunimas išauklėtas 

jos l abora to r i jos ; biologijos 
kabinetas turtingas gyvais ir 

ka ta l ik i ško je įstaigo-je didės-J a p s a u g o t a i s pavyzdžia is , mo
del ia is ir va izda is . Namų ruo-ne meile myli savo te\\ liūs ir 

visur visuomet savo tėvelių 
klauso ir juos gerbia. Tad ne
sigailėkime nei pastangų n^i 
turto jaunimą pasiųsti į kata
likišką mokyklą. 

Švento Kazimiero Akademi
ja šiemet minėjo sidabrinį 
jubiliejų, tas įrodo, kad ji gy
vuoja dvidešimt penkis me
tus. Per visą tą laikotarpį ji 
griežtai laikėsi visų principų, 

šos laboratorija, moderniška 
virtuvė ir siuvimo kambarys 
piipažinta geriausiai ir tin
kamiausiai įrengtu Chieagoje. 
Pratybos padaro teoriją su
prantamesne ir pritaiko, gyve
nimui. Mergelėms geriau pa
tinka praktikos darbai, nes 
jie ruošia gyvenimui. 

Knygos atskleidžia prTes 
mūsų akis visus pasaulio ste-

• kurie padėjo jai siekti savo buklus, todėl akademijoj svar 
bią vietą užima knygynas. 
Jame randasi netik anglų kal
bos knygų, bet turi gan tur
tingų skyrių lietuviškų kny
gų. . ; 

Be klasinių mokslų merge
lės gauna priedo knygvedys-

tikslo būtent: mokslinti ir au
klėti, ypač lietuvių jaunuo
menę skiepijant jų širdyse ti
kyba, mokslą ir didžipusią 
lietuvių brangybe — kalbą, 
lš jos išėjo daugybė jaunuo
lių, kurios dirba visuomenės 
darbą, ar tai organizacijose 
ar kituose soeialės veiklos 
darbuose. 

Esminiai akademija aprū
pinta sulig vėliausių moder
niškos aukštosios mokvklos 

Akademija pasižymi muzi
kos, dramos, dainavimo, pai
šybos ir dailės skyriais. Si 
faktą patvirtina orchestro ir 
paišybos laimėjimai. 

Akademijos mokslo prog
rama padalinta j šešis sky
rius būtent: keturių metų 
gamtotyros mokslas, keturių 
metų komercijos prisiren
giant kolegijai, keturių metų 
komercijos kursas neprisiren
giant kolegijai ir keturių me
tų dailės ir namų ruošos mo
kslas. Mergelės sulig norų ir 
sugebėjimų pasirenka vieną iš 
šių kursų. 

Visi dalykai šioje mokslo 
įstaigoje yra užtvirtinti Chi-
cagos miesto ir Illinois vals
tybės. 1935 m. akademija pel
nė aukščiausį akreditavime, 
koks galima apturėti tai yra 
iš "North Central Associa-
tion of Secondary Scliools and 

mokslą, reikia sumokėti $40.-
00. Mokant dalimis, sumoka
ma po $5.00 į mėnesį. 

Be šio pagrindinio mokes
čio pirmais ir antrais •mokslo 
metais sumokama: 1) už nau
dojimąsi knygomis reikalin
gomis mokslui $5.50 į metus; 
2) už rekolekcijas, gimnasti
kos pamokas, naudojimąsi 
knygynu ir spintomis, lape-
l<us pamokos turiniui išaiš
kinti ir žinioms patikrinti ir 

RADIO 
Dainuos Radio Granadi riai 

ir kUi 

tės ir stenografijos. Sie kur- Colleges." Šiuomi akademi-
sai yra labai reikalingi šių 
laikų "b iznio" pasaulyje. 

Be to, dar dėstoma tikyba, 
Lietuvos istorija, lietuvių li
teratūra ir kalba. Šioje įstai
goje lietuvių kalbos ir litera
tūros pamokos yra Amerikos 
švietimo ministerijos užtvir
tintos ir priskaitytos prie kla-
tinių kalbų. 

kės gali stoti bile kurion aukš 
tesnėn įstaigon visose Jungti
nėse Valstybėse ir užsieny. 
Tai pirma lietuvių "mokslo įs
taiga, kuri gali didžiuotis to
kia aukšta privilegija. 

Mergaitės išmokslinimas Sv. 
Kazimiero Akademijoje nesu
daro daug išlaidų. Mokant iš 

• anksto už visa vienų metų 

Šiandien 7 vai. vakare, Pe-
cples Rakandų bendrove ren
gia nepaprastai gražų ir j -
domų radio programą, kurio 
išpildyme yra užkviesti žy
mūs dainininkai, tarpe kurių 
dalyvaus pasižymėję radio 
(iianadieriai, kurie savo har
moningais balsais yra suža
vėję visuomenę. Šį sykį jie 
žada padainuoti daug naujų 
ir gražių dainelių. Tarpuose 
bus rinktinos orkestros mu
zikos, įdomių kalbų ir svar
bių pranešimų. Ypatingai iš-

įvairias kitas smulkmenas — 
$6.50 į metus. 

Trečiais ir ketvirtais mok
slo metais sumokama: 1) už 
naudojimąsi reikalingomis 
mokslui knygomis $6.50 į me
tus; 2) už gimnastikos pamo
kas, rekolekcijas ir tt. $6.50 į 
metus. 

Mergaitės lankančios Aka
demiją dėvi vienodą unifor
mą, kurią be didelių išlaidų 
galima įsigyti ten pat. 

girsite daug naudingų žinių 
apie pirkimą visokių namams 
reikmenų, nes šiomis dieno
mis Peoples Krautuvėse eina 
rudeninio sezono didis išpar
davimas kame kiekvienam y-
ra progos ką nors dėl namų 
pasipirkti už numažintas kai
nas. Rep. 

vairiose veikimo šakose. 
Iš svarbesnių raportų ir 

nutarimų: pranešta, kad jau 
padarytas susisiekimas su Na
tional Headąuarters ir dabar 
Cook County Lietuvių Demo
kratų Lyga pripažinta ne tik 
Cook apskrities ir valstybės 
o?ganizacijų, bet ir visos J. 
A. Valst. grupės. 

Dabar bus dedsma pastan
gų, kad lietuviai Rytinių Val
stybių susijungtų su vietos 
liv tuvių organizacija ir suda
rytų Amerikos Lietuvių De
mokratų Sąjungą. 

Headąuarters bus Morrison J- T. Zūrį ne tik moraliai, bet 
viešbutyje. \1Y ^ m nsiniai, išrinkta kcmite-

Lietuvių Demokratų Lyga , tas, kuris ant greitųjų sureng-
Cook County, kaip ir praei- i ̂  pikniką Zūrio naudai. Bet 
tyje, turės savo centralinį ofi-1 pasirodė, kad komitetas ne
są ir susirinkimų vietą vidur- surado tinkamos vietos, tad 
miestyje prie Clark ir Madi-' nusitarė parapijos svetainėj 
son gatvių, Chieagoje. [surengti šokių vakarą (balių) 

New Yorko ir rytų lietuviai i spalių 10 d. Dabar belieka tik 
jau atidarė savo ofisą Bilt- jtikietus išplatinti, 
more viešbuty , N e w Y o r k Ci- j T a d ^ n a r i a i kv^ami 
ty, N. Y. 

Mėginama susisiekti su 
Connect icut i r Pennsy lvan i a 
valst. organizacijomis. Mano
ma, kad neužilgo pradės vei
kti Lietuvių Demokratų Na-
cijonalė Sąjunga. J.L.J. 

^ 

< : A N N I N < I 
"VALGIU GAMINIMAS IR 
NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS11 

Didelė 223 puslapių knyga 
ęu naujausiais receptais įvai
rių v^lgjn ^ i n ^ ų i ^ i p ^ ^ 
pajų, ir. duonų, kepimui, įvai
rių konservų ir preservų da
rymui, paukštienos kepimui 
ar virimui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra 
visokių naudingų patarimų 
šeimininkėms. 

Šią knygą galima ganti per 
paštą arba raštinėje: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicag'O, m . 

KAINA SU PERSIUNTIMU 
TIKTAI $ - | .05 

J? 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ 
"SILVER FLASH" — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Pes*a — Lvgus 
PRODl 'KTAS DIDŽIAUSIO F I E I , OIL R AFIN IRI LOTOJO 

ŠIOJ TKRITORIJOJ 
Mes greitai pristatome Ir garantuojame pilna miera su City S e a e r 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET R E I K I A ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANaL 2020 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

K U R U I ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMg 
P1TER BALSITIS, Mantfger 

^ 
ATYDA tu, kurie turi 

gimines LENKIJOJ 

n 

C!nlite siusti our-dHius senų dra
bužiu nuo 2* Wt\ 4° svf>ru mvn 
MminRn>«( T FMKIJOJ, B E MUI
TO MOKESČIU. 

JOKIU LELDIMTT NEREIKTA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

l a i v a i reguliariai vevi'>'a 
Dėl informacijų kreipkitės } 

ŠIAULIAI. — Šiauliuose 
pradėti matavimo darbai iš
kasti kanalui nuo Kekyvos e-
žero j Šiaulių miestą. Kanalas 
ypatingos reikšmes neturė
siąs, bet juo Šiauliai galės su 
sisiekti su Rekvvos ežeru. Jis 
būsiąs 4 klm. ilgumo. 

i I 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
lkl 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
Ik i S:00 po olpf 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Roekwell Street 
TpĮophonp: KEPnMic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)" 
Metronolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios 

varasals nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockwelI St. 
Telefonas REPub! le 9600 

į susirinkimą ir pasiimti ti-
kietų platinilnui. Visi stokime 
j darbą, kad rengiamas balius 
pavyktų. Komitetas 

CHERNAUCKAS COAL 
COMPANY 

1900 So. Union A ve. 
Tel. CANAL 2183 

CLASSIFIED 
RENTJON KAMBARYS 

Rendon apšildomas kambarys. 
Kreipkitės į 6425 So. Richmond. 

RENDON KEPYKLA 

RENDON kepykla su dviem mū
riniais pečiais. Tinkama urmui-
wholesale. Telefonuokite BOUlevard 
0861. 

PARDAVIMUI PIKNIKO DARŽAS 

EMIL PENEMARK, INC, 
Buick - Cadillac - La Salle 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus vsu dideliu staku 
puikių, vartotu karu v^rt-vbiu, vpatin^«i iš pw*«Ht 
automobiliu. Kainos šių metu žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlvmo. 

tf 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VAN Buren 6681 

', • "*v'"li.f •rM'.iijr ' ' 'V1 / 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

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

^ & 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

ČIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijasi, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 
(Netoli Normai Ave.) 

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

BUTCK '35, 5 C'"b Sedan. tobulas, garant. . . 
firrrnv "n R fioHsn 47. tohnlam «»tovy. . . . 
BUICK '34, 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 
PTTTrK "34. C n b Rpdfin fil. trnnk, puikus . 
BTTTr"K *34. 5 S^dan, tobulai negras 
•̂ TTTPTv '32. 5 RMa.il. pulkus karas 
BTTTCK '30. 5 Sedan 57. labai geram stovy . . . 
CAT>TT/LAC '34, 5 Redan. kaip naujas 
PATnULAC '30, 5 Town Sedan. geroj tvarkol. 
r A r>TT T ,Ė0 f f i. ;7L IS^H 
PADILLAC '%2, 5- Co 
CADTT.LAC '32, 5 Town 
PADTTT.Af '31, 5 S«»dan, jokiu trūkumu <. .» 
r^r>TT.L>AC '29. 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina . . . 
P H R Y S L E R '35. 5 Sedan, trunk. kaip naujas garant. 
rTTFVROL.FT '31, 2 Coupe, gerai bėgąs 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
DODGE '33, 5 Sedan, švarus mažas karas. 
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PARDAVIMUI 10 akerių daržas 
piknikams. Tik 12 mylią nuo Chica-
fros. Visi namai naujai pastatyti. 
Daržas visuomet išrenduotas. Krein-
kitos r»as savininką po antrašu: 1837 
So. 49th Court, Cicero. HL 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

Pardavimai užeiga. Geriausia ant 
visos 63-^ios eratves. Pardavimo prie-
žn=tis: lipa. Kreipkitės i ARHTUR 
CLYVE, 532 W. 63rd ST. 

PARDAVIMUI BIZNIS 

Pardavimui čeverykų taisomo krau
tuvo. Pilnai irenprta — turi visas 
mašinerijas. Biznis porai išdirbtas. 
Kreipkitės j 608 W. 47th St 

PEIKALINGA DARBININKĖS 

Reikalaujama merpina suvirs 19 
metu amžiaus, namų darbui. Nerei
kia skalbti. Geruose namuose. Kreip
kitės j Mrs. Leavitt, 4S0 S. Elm-
wood Ave., Oak Park, Euclid 9617. 

>wn Sedan. geroj tvarkol S j t . . . *«R . . « C I * « * « U J « J 

iwn Sedan. labai geras karas t45 . IfeL;^ o v « a 
S4R. 
14A. 
605. 
245. 
125. 
395. 

Reikalaujama mergina namų dai-

ruo««rnawttibs£ outi nak
timis ar ne: Kreipkitės \ Schmidt, 
1537 So. Avers Ave., R0Ckwell 5691. 

REIKALINGA DARBININKĖ 

FOT?r> '35. 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECIATi. | REIKALINGA mergina namų dar-
825. (bui. Prityrusi. Būti naktimis. Alga 

' • i 

F O p n '34. 2 door Se^an, labai puikiam stovy 
HUPMOTRTT.E *30. 5 Sedan. tvirtas mažas karas, . . . 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 
LA SALLE 'St. 5 Sedan, geras karas, žema kaina, 
LA SALLE '30. 6 Sedan. geras karas žema kaina, . . . 
LA SALLE *30, 7 Sedan, geroj tvarkoj 
LINCOLN '33, 7 Sedan. puikiam stovy 
LINCOLN '31, 7 Limo. labai gražus karas 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertvbS 
OAKLAND '30. 5 Sedan, geroj tvarkoj 
P A C K A F D '34, 5 Sedan. tobulam stovy 
PACKARD '31, 7 Sedan, gerai bėgas, žema kaina . . . 
PONTIAC '34, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys 

105 
725. 
245. 
245. 
125. 

1125. 
545. 
225. 
245. 
175. 
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nuo $5.00 iki $6.00 i savaitę. Krei
pkitės: 1901 S. Millard Ave., tele-
fonaa ROCkneell 9069. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Tikras Bargenaa 

Mainykite savo senąjj 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. 

3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 
EMIL DENEMARK, I N C 

Pardavimui 2 flatų namas, su 
27&. bsismoutu ir pastoge. Po 5 ir 6 kam-
4*fi-1 barius su maudynėms. Visi taksai 

I ir ase^mentai pilnai užmokėti. K<*i-
na tik $3 900. Kreipkitės $ savininką 
po antrašu 1111 W. 59th St., 1-mos 
tūbos. 

Pardavimui namas. Labai pigriai. 
Tobulam stovy. Kreiokitos \ 2518 

http://RMa.il

