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PREMJERAS MUSSOLINI 
GAVO NAUJĄ NOTĄ

Šį kartą Anglijos ir Prancūzijos 
mandagų kvietimą

koriferencijon
LONDONAS, spal. 3. —

Anglija ir Prancūzija Itali
jai pasiuntė naują bendrą 
notą Ispanijos klausiniu. Sa
koma, draugingai ir -manda
giai išaiškina pasireiškusį 
Europoje rinitą stovį dėl Is
panijos ir kviečia Italiją bū
tinai dalyvauti trijų valsty
bių konferencijoje gvildenti 
nesikišimo klausimą.

Prieš porą dienų premje
ras Mussolini paneigė tos rū
šies kvietimą, kurs per aš
triai buvo parašytas ir gra
sinantis. Šį kartą Anglija su 
Prancūzija banda draugingu 
tonu į ^savo pusę patraukti 
Italiją.

Žiniomis iš Romos, Musso
lini ir šį kartą nepriims kvie
timo. Tai deltoj kad jis su 
Hitleriu nusistatęs būtinai 
sutriuškinti Ispanijos raudo

nuosius, ir kad Prancūzija 
nuolat grasina atidaryti savo 
sieną Ispanijos radikalams. 
Prancūzija šiuo grasinimu į- 
žeidžia Italiją, nesi skaityda
ma su italų karinėmis pajė
gomis.

Premjeras Mussolini parei
škia, kad nesikišimo klausi
mą tegali spręsti tik tarptau
tinis nesikišimo komitetas 
Londone. Bet jei Anglija su 
Prancūzija jau tiek labai pa
geidauja tuo klausimu atski
ros konferencijos, tai be I- 
talijos jos turi šion konfe-

Lontoūe fasisti) 
raUy riaušes

LONDONAS, spal. 3. - 
Sir Oswald Mosleyo vadovau
jama Anglijos fašistų organi
zacija šiandien si rengė demo
nstracijas minėti savo 5-rių
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metų veikimo sukaktuves. RADIKALAI KOMUNISTUI 
PRIPAŽINO KATALIKIŠ

KĄ ORDENĄ
Organizuoti radikalai už-įzubti radil 

šiMtSR ir kilpuolė fašistui ir kilo baisios 
riaušės, ktįzhose, sakoma, da
lyvavo api fe *100,000 asmenų.

Radikalai kovėsi ne tik su 
fašistais, lĮet ir su policija. 
Šimtai vyrį ir moterų pažinta 
į ligonines. Daugybė areštuo 
ta.

TEISĖJAS HU 
PRISIPAŽINO

Šiandien laidojama Sesuo Skob
t —. '

Graudus atsisveikinimą* 
Minersville, Pa.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ APLANKfi 
VELIONES KŪNĄ g

Šį rytą lygiai 9 valandą .Visas velionės karstas 1 
Šv. Kazimiero Seserų Vie- apdėtas dvasiniais buke

MEXIC0 CITY. — Valen
cijos radikalų režimas Meksi
kos komunistui darbininkų va 
dui V. Lombardo Toledano 
pripažino katalikišką Izabelės 
ordeną. Ar gi ne juokinga!

turi nė 
atsistaty 
veltas tai 
jis negav

BLACK 
TAS

Patsai vypiaiiSlas t<
šiandien Spręs |o likimą

AVASHINGTON, spal. 3. — 
Vyriausiojo teismo naujas tei
sėjas H. Black iš Alabamos 
valstybės pagaliau per radiją
kalbėdamas prisipažino kaltas teisėjo ka 

dinasi, p:Jis pareiškė, kad prieš 15 iiie-
, . .. , . . . tų įstojo Ku Klux klano orga-

rencijon kviesti dar ar Vokie-j ... . . ,jnizacijon, o kaip išrinktas se- 
jnatorium jis klaną apleido ir 
su juo nieko bendra neturįs. 
Pasisakė, kad jie griežtai nu

riju. Kitaip gi konferencija 
neįmanoma.

Stebėtojai randa, kad Ita
lija nepasitrauks iš savo už
imtos pozicijos, nes Prancū
zija neprisirengusi prie di
delių žygių vaduoti Valenci
jos raudonuosius. ,

sistatęs už konstituciją, už re
liginę laisvę ir priešingas vi
sokiam rasiniam fanatizmui. 
Taip pat nuginčijo, kad jis po 
išėjimo iš klano organizacijos 
būtų į ją atgal grįžęs, arba bū 
tų gavęs ligi gyvos galvos, |a

IIENDAYE, Prancūzija, j Paėmę Cavadonga, nacic- 
špal. 3. — Ispanijos naciona-' nalistai neturėjo laiko ten
listų karo vadovybė paskel
bė, kad jos kariuomenė pa
galiau paėmė

džiūgauti ir pašlaičiais leido
si į vakarus. Jie bando tarp

Cavadonga . Avndongo ir Europa kalnyno 
* 'šventovę Asturijoje, apie už užblokuoti radikalų miliėi 

ninku žymiai daliai atsimeti
mą.

30 mylių nuo’Gijon miesto.

Cavadonge yra aštuntojo 
šimtmečio Asturijos karalys- 
tės įsteigėjo Pelayo kapas, 
kas ūsturams yra brangus 
daiktas.

Yra žinių, kad nacionalis
tai tikisi artimiausiomis die
nomis paimti Oviedo. Po to 
nebus sunku jiems pasiekti 
patį Gijųon miestą ir uostą.

PRANCfiZIJŪS VYRIAU- KA;^^S.TE‘
SYBĖ GRIEBIASI VADUO

TI FRANKĄ
PARYŽIUS, spal. 2. — 

Premjero Čhautempso vyriau
sybė imasi priemonių vaduoti 
franką nuo žlugimo.

Sudaryti planai panaikinti 
premjero Blumo įvestą darbi
ninkams 40 valandų savaitės 
darbą, uždrausti sėdėjimo str
eikus ir grąžinti visišką lais
vę privačioms pramonėms, ku 
rias vyriausybė iš dalies 
tvarko.

Šie planai bus įteikti parla
mentui Pažymima, kad tai vie 
natinė priemonė franko apsau
gai.

BRITAI TRIUŠKINA ARA
BŲ SĄJŪDĮ PALES

TINOJE

Oo.

DARYTAS

PEIPINGAS, Kinija. — 
Japonams užėmus šį miestą 
ir visą sritį, daugumas moks
lo įstaigų uždaryta. Bet kata-9
likų universitetas ir toliau 
studentų lankomas. Supranta
ma, jų skaičius sumažėjęs.

NACICNALISTAI BOM
BARDAVO jBARCELONĄ

BARCELONA, spal. 3. — 
Nacionalistų lakūnai dviem 
atvejais puolė šį miestą' ir 
padarė didelius nuostolius 
Apie 50 asmenų užmušta ir 
keletas šimtų sužeista. Apie 
35 didesnieji namai sugriau
ta, arba sudeginta.

nuolyno koplyčioj prasidės 
gedulingos pamaldos už a. a. 
Sesers Skolastikos sielą. Šv. 
Mišias su asista prie didžio
jo altoriaus laikys kun. Br. 
Urb^ Šv. Kazimiero -Seserų 
kapelionas, asistuojant kun. 
M. švarlini dijakonu ir kun. 
P. Juškevičiui subdijakonu. 
Prie šoninių altorių Mišias 
laikys kun. Petras Kataus-

10 pasiryžimo 
o pre<z. Roose- 
t tyli. Sakoma, 

nė progos klausyti 
per radiją. Va
ntas Blacką re

mia ir kasjyra padaryta, nea t 
šaukiama

Daug kad sako, kad jei tei
sėjas prisilažino kaltas, tas 
jam ir atleistina. Kiti yra ki
tokios nuomonės. Sako, teisė
jo Blacko dasiaiškinimas yra 
pirmas to8\ rūšies įvykis ša
lies istorijoje. Tai daugiau 
niekas, kaip tik paprastas 
“stuntas”,, kas nesuderinama 
su vyriausiojo teismo autori-

rysite ženklą. Salif^ tokio tetų. yra nuomonė*,

GEN. FRANCO LAKŪNAI 
PUOLĖ VALENCIJĄ

užprašytomis ŠVL Mišic 
Visi liūdėjo, kad mirtis 
kirto gyvybę taip nai 
ir uoliai kultūros dar 
kei.

Graudus atsisveiMniiMM 
Pennsylvanijoj

A. a. Sesuo Skolastika 
rė seselių karitnieriečių 
muose Minersville, Pa. 
skaudi žinia žaibo greitumą^ 
aplakstė visą miestelį irkas ir kun. St. Gamė8*. Pa 

mokslą sakys kttn. prof. J. įlinkės. Išlydint kūną iš 
Vaitkevičius, M. I .0., Mari-į nyčios Minersvillėj, susi 
jonų kunigų seminarijos rėk-1 daugybė žmonių. Ba

LONDONAS, spal. 3. torius. Giedos seserų choras.,buvo atlaikytos šv.
Reuteriz) agentūros praneši

mais ispanų nacionalistų la
kinai sukėlė pasiaubą Valen
sijoj svaidydami ten bombas.

Valencija yra radikalų re--A *
žimo buveinė.

SĄJUNGA PRIEŠINASI 
SMERKTI ITALIJĄ

ženklo jis negavęs ir neturįs 
ir apie tai nieko nežinąs. Be 
kitko pasisako, kad jis ilgą lai
ką savo draugų tarpe turėjęs 
žydų ir negrų ir katalikų kan
didatūrai į valdvietes ne tik 
nebuvęs priešingas, bet tuos 
kandidatus dar ir rėmęs.

Teisėjas Black kalbėjo per 
radiją iš savo bičiulio C. Ha
miltono namų. Hamiltonas yra 
RFC (Reconstruction Finarice 
Corporation), generalinis pa
tarėjas. Jam buvo atidaryti 
radijo sistemų visi tinklai. 
Parašytą savo pareiškimą jis 
perskaitė per 12 minutų. Pa- 
reiškimo gale pažymėjo, kad 
šį klausimą jis uždaro ir apie 
tai daugiau neįsileisiąs su nie 
ku į ginčus.

Patirta, kad jam kalbą su
taisyti padėjo RFC advokatas 
Corcoraų. Reiškia, ji» tai pa
darė pBčiog šalies administra
cijos patariamas.

Pasirodo, teisėjas Black ne-

kad tik vienas-teisėjo prisipa
žinimas sugriauna jo kvalifi
kaciją būti teisėju.

Žipovai daro išvadas, kad 
teisėjo Blacko negalima kal
tinti. Pirmiausia kalti visi tie, 
kurie jį iškėlė užimti šaly svar 
biąją vietą.

ŽENEVA, spal. 3.Pftm- 
cūzijos ir sov. Rusijos pasi
darbavimu T. Sąjungos su
važiavimui įduota rezoliucija

WASHINGTON, spal. 3 — 
Rytoj atidaroma vyriausiojo 
teismo rudeninė sesi'ja. Visi

Prieš šv. Mišias bus atgiede- su asista ir pasakytas 
tos egzekvijos. ūksiąs. Mišias laikė vietos'

„ , ,. ui 1 bonas kun. KlevinskaAPo gedulingų pamaldų kop
lyčioje velionės kūnas bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines ir palaidotas šalia ki
tų mirusiųjų seselių. Tikimą- 
si, kad kaip į koplyčią susi- 
rįnks gausinga žmonių mi
nia-, taip ir į kapines lydės] . .._____ vehonrs sesuo, brolis,

tė, giminės. Karstą | 
lydėjo keliolika au 
Tarpe palydovų į Chicagą 
vo sesuo Elena, se&ttįfe-j 

rius, komp. A. Pocius, >Beet- j r sesuo
hoveno konservatorijos dire 
ktorius, ir velionės bei jos ar
timųjų giminių draugai: AL 
Ališauskas, Pranas ir Ber 
nardas Zeinoriai ir inž. A.
Thoart.

Penktadienį, užvakar ir va 
kar a. a. sesers Skolastiko* 
kūną, pašarvotą Šv. Kazimie
ro vienuolyne, atlankė labai 
daug žmonių, ne tik chica 
giečių, bet ir iš' kitų miestų.

• t - ■ ~daug kelionės draugų, moki
nių ir-jos gerbėjų.

Velionės karstą neš: L. 11-
pnsmerkti Italijos žygaus Is- j rautis, “Draugo” redakto- 
panijoje. Dauguma valstybių 
atstovų atmetė rezoliuciją.

DU VAIKINAI IR MERGI
NA UŽMUŠTI CICERO

Anksti sektnadienio- ryte 
įsilinksminę jaunuoliai au- 

įdomauja, kas įvyks šu teisė- tomobiliu smogė į gelžkelio
ju H. VHack, kurs pirmą kar-[len*$ P™ e gatvės ir So.
tą užims sau skirtą vietą i avė., Cicero, 
šiame teisme. . Į Užmušti: p-iė B. Darmody,

19, 1849 S. Central Park avė, 
Teisingumo departamento pau| Liaka> 21, 1643

sekretoriaus buvęs padėjėjas 
adv. Albertas Levitt rytoj 
bandys šiam teismui įduoti 
peticiją, kad teisėjas Black

Keeler avė.
Herman Koss, 2v, 1518 S. 

Keeler avė.
Be to, kiaušas perskeltas 

nebūtų pripažintas teisėju,, R Bilek 22> j250 So p„Įaski 
kadangi jis neteisėtai paskir- j ave>. jr abejojama apie jo

maldose dalyvavo kun. J. 
ralius, kun. V. Mari 
kun. Šukevičius, kun.
Viso 7 kunigai. Dalyvavo 
seselės kazimierietės, tž 
ciškietės, 2 hemardiette 
Šv. Juozapo seseltys.

velionės kūnas atlydėta*/!? 
ktadienį.

Pranešama, kad žmonių 
nios, susirinkusios į 
čią ir į stotį Mmersvilėj^ 
palydėti garbingosios 
kūną, plūdo ašarose, 
taip bus ir Šiandien,..' 
chięagiečiai ją lydės 
tinėn kelionėn į jos i 

jo poilsio vietą — į Įv.- K 
Zimiero kapines.

Sovietu amhasadoriis Japonijai 
tas pietauti su mikado

* • i fl
TOKIO, spal. 3. — Sorie-’trys asmenys: japonų nžsu 

tų Rusijos ambasadorius Ja- nių reikalų ministeris Ko 
ponijai M. M. Slavuckis pa- Hirota, mirusio Korėjos kl 
kviestas į Zuperinius rūmus raliaus Lei Li sūnus princą 
pietauti su imperatorium Hi- Gin Li ir japonų imperinį 
rohito rytoj, spalio 4 d. ruimų viršininkas T. Malink

Pietuose dalyvaus dar kiti daira.

tas, nes teisme nėra tuščios 
vietos.

Adv. Levitt argumentuos, 
kad iš teismo išėjęs teisėjas 
Devanter nėra atsistatydinęs, 
todėl jis ir toliau yra teisė
jais. Be to, šalies konstituci
joje aiškiai jhžymėta, ^ad 
tarnyboje esantieji kongreso 
atstovai iki savo tarnybos pa
baigos negali būti skiriami į 
naujas valdvietej.

Jei teismas (aštuoni teisė
jai) peticijos nepriims, tei
sėjas Black pasiliks savo vie
toje. Jei peticija bus pripa
žinta, tuokart teismas išspręs 
jo likimą.

Visoj šaly reiškiasi nepa
lankus teisėjui Black sąjūdis. 
Reikalaujama, kad jis atsis
tatydintų.

pasveikiroą.
Šoferis Pranas Houda, 2 Į 

1452 S. Karlov avė. policijai 
pareiškė, kad jis buvo išme
tęs pusėtinai stiklelių smuk
lėje.

Kun. Jonas Kloris buvo iš
šauktas į nelaimės vietą su
teikti sakramentų sužeistie
siems.

JAPONAI PAĖMĖ TAIČOVĄ 
ŠIAURINĖJ KINIJOJ

PEIPINGAS, spal. 3. — ponai baisiai nukentėjo. Ne-
Japonų kariuomenė pa kru-. turėdami artilerijos, per kinų 
vinų kautynių paėmė Taičo- kulkasvaidzių kulkų krušą 
vo miestą ir per Šansi pro- jie turėjo perlipti miesto mū- 
vinciją stumiasi pirmyn pie- ro sieną ir atidaryti vartus, 
tų link, kur yra kasyklos su ( pro kuriuos japonų kariuo 
milžiniškais anglies ir gele- (menė suburbėjo į vidų. Jie 
žies rūdos klodais. Šios pro- ( atsimokėjo kinams už prieši- 
vincijos garsus karinis vai- | nimąsi. Kone visą 800 kinų 
dovas Yen Hsišanas per pas , garnizoną išskerdė, 
kutinius triedetonti. metų..; steWt(>>i rani,a, kad 
kyliai saugojo įas aey aa., kariuomanėa priežinimųaia au-
Bet šiandien jis jau pasenęs 
ir, matyt, neįstengs ilgiau ap

LONDONAS, epai.
Britai nusprendė sunaikinti 
visokį arabų sąjūdį Palesti-j saugoti šio kinų gamtinio Ie
noje. Arabų vadai suimami irįbyno — kasyklų, 
ištremiami.

laužytas ir ji atsimeta į Gel
tonosios npės krantus.

Bet Šanchajuje japonams
Taičovo miestą paftnant, ja-į nesiseka. PLATINKITE “DRAUGĄ»»

Ilgiau penkerių metų mie
gamąja liga sirgusi ir aną
dien nuo plaučių uždegimo 
mirusi Patricia Maguire, 32 
m. amž., spali/) 2 d. palaido
ta. * a * F

Gedulo pamaldos įvyko 
Į Dangų Jžengiiho bažnyčio
je, Oak Parke. Kun. klebo
nas J. Burna pasakė jaudin- 
gą pamokslą pažymėdamas, 
kad velionė Patricia buvo ge
ra katalikė.

RYTOJ PREZ. ROOSEVBL 
TAS BUS CHICAGOJ

Rytoj, antradienį, prezi
dentas Rooseveltas atvyks j 
Chicagą ir čia išbus keletą 
valandų. Prezidentas atlan
kys Jo Emin. kardinolą Mnn- 
dcleiną.

RENKAMOS AUKOS NAŠ
LAIČIŲ PRIEGLAU-

. DOMS

Šiandien Chicagoj renka
mos aukos (tag day) įvai
rioms našlaičių prieglaudoms

ITALŲ GENEROLAS 
ATŽYMĖTAS

ROMA, spal. 3. — ItaHj 
vyriausybė pripažino aukšt 
nę rangą generolui Borgos- 
zoli, kurs vadovauja italau 
savanoriams Ispanijoje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. -- N« 

pastovu; gali būti lietam 
maža tempieratūros atmaina.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
5:28. ' '
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, bant nepasisekimų, tarptautinio teisingumo 
idėja žengia sawi keliu.

Tas pats laikraštis n#vo rugpiūčio Ui. 
19 d. n-ry rašo Lenkijos politikes klausi - 

su Montha n utis ir apžvelgia lenkų ginčus su Lietuva 
ir -Čekoslovakija.

PASKUTINES A. A. SESERS SKDLASTI- 
KOS ■ KAZIMIERIETES DIENOS

Seserų Ka^nieriečių Juo
zapo Marijos Viloje, New- 
town, Pa„ viešėjoi, atvykus

iiūų mirtį, kurių ji najtHttf « 
kurių išpranašavo, kiek teks/ 
su jų išsikalbėti.

^DRAUGASe >»

Uelna ltaedlen, Uskyrua sekmadienius.

radarblaiua Ir koreapondentama ra*t|) negirtina, 
tai padaryti Ir neprlalunčlama tam tlk»- 

tenklų. Redakcija pasilaiko sau tala* Ut- «ru Ir trumpinu visus prisiųstus raitus Ir ypač ko- 
leapondencljaa aulyg save nueilAaoa Morespondentų 
~M*io raiy.U trumpai Ir aliklai (jei galima raipmaja 
MMaile) paliekant didelius tarpus patalsymama, ves
iant polemikos Ir asmenlftkumų. Paaenualoa koree- 
pndencljos laikraitln nededamos
Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi * vaL popiet.

Bpndrudurbl 
ta AepraAoiua 

paMo ten

. PBBNDMERATO8 KAINA: i. ameiekaa 
Matams — >6.00; Pusei matų —r >1-60; Trims 
Narna — >2.00; Vienam mineaiul — 76c. Kltoee val
stybine prenumerata: Metams — <7.00; Puael metų 
—- >4.00. Pavienis num. te.

Akelbduių kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Prancūzai Apie Vilnių

34 Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas

kaipo ligonė poilsiui, Sesuo, Velionė savoji nepaisė, ji 
Skolastika. Ji, nors ir silp- nesigailėjo savo sveikatos, ji 
nai jautėsi, tačiau 4rt norėjo tik rūpinosi kuodaugiausiai 
aplankyti gimines Wilkes - nudirbti ir gero padaryti sa-
Barre, Pa. ir kitas Sesutes 
Kazimierietes rytuose, taigi 
rūgs. 28 d., tęijų seselių lydi
ma, išsirengė į Minersville, 
Pa.

Rūgs. 29 d. Vila iškilmin 
gai apvaikščiojo savo kapelio 
no kun. Mykolo Brundzos va
rdadienį. Po iškilmingų pa-

TYS į
w!

| Knn. Ant. M. Karužiškis 

«»♦♦♦♦♦•♦♦ ♦<><<><<<<<,
Spalių Trečia Diena

f Plačiai žinomas prancūzų savaitraštis 
“La Tribūne Dės Nations”, atatovaųjųs pra
ncūzų užsienio politikos kryptį, šių vasarų, 
liepos - rugpiūčio mėn. per keletu n-rių (iš
tisų puslapių) dėjo1 ciklų straipsnių apie 
Lietuvų. Buvo platūs, gana objektingai pa
rašyti straipsniai apie mūsų istorijų, tautų, 
o rugpiūoio 5 d. n-ry įdėtas ilgas ir išsamus 
straipsnis, pavadintas “Lietuvos valstybe”. 
Pradžioje davęs bendrų žinių apie Lietuvų, 
str. autorius Charles Perrus pereina prie 
Vilniaus klausimo ir lietuvių - lenkų santy
kių. Biuos pastaruosius Ferrus nušviečia vi-. 
su platumu, nuo 19Xti ui. Esu, pasak auto
riaus, 19X8 ui. Lietuvai pasiskelbus nepri
klausoma, lenkai neatsižadėjo savo idėjos. 
aneksuoti .(užimti) Lietuyų ir dėl to pra
dėję nerimauti. Ir toliau prancūzų žurnalis
tas iš eilės apžvelgia 1919—1920 m. įvykius, 
kovas, sutartis ir prieina prie nelemtosios 
Suvalkų sutarties. Ir čia, pavadinęs skyrelį 
“Lenkiškuoju jfcgos smūgiu”, str. autorius 
trumpais, bet ryškiais bruožais nusako len- 
kų^smurto aktų, kuris buvęs įvykdytas, pa
sak jo, lenkų vyriausybes įsakymu ir kurio 
padarytas įspūdis Europoj , buvęs nemažas, 
fc- toliau cituojama T. B-gos piumfeninko ir 
kitų aukštų politikų kartūs žodžiai lenkų 
vyriausybei. “Tautų S-ga nepajėgi” — taip 
Išvadintas, visas skyrelis, kuriame Ferrus 
vaizduoja yisas lietuvių - lenkų, .derybas bei 
nevaisingas Tautų S-gos pastangas. Be ko 
kita, jis pažymi, kad lenkų sugalvotas. 1922. 
m. plebiscitas Vilniaus krašte buvęs praves
tas “tokiose' sųlygose, kurios negalėjusios 
parodyti nieko tikra Vilniaus kr. gyventojų 
atžvilgiu”. Esu, aišku, kad toks plebiscitas 
turėjęs išeiti lenkų naudai. Baigęs lietuvių- 
fenkų į*santykių” apžvalgų 1928 m. Kara- 
fiaučiaus derybom, prancūzų žurnalistas nu
šviečia abiejų pusių tezes. Kalbėdamas apie 
■Lietuvų, jie pirmiausių nurodo istorines tei- 
|bs į Vilnių. Toliau išdėsto juridines (pažy- 
jai Lietuvos - Rusijos 1920 m. sutartį), eko
nomines, kalbines nrūsų-deisės, patiekdamas 
Meletų statistinių žinių. O liesdamas lenkų

Po labai pavykusio paskutinio Tarptau
tinio Eucharistinio kongreso, surengto Toli
muose Rytuose, Filipinuose, sekantis Tarp
tautinis Eucharistinis kongresas rengiamas 
palyginti netoli nuo Lietuvos — katalikiško
sios Vengrijos sostinėje Budapešte. Šiuo lai
ku Budapešte jau eina labai energinga šio 
kongreso ruoša. Kongreso rengimų uoliai 
remia ne tik visa katalikiškoji Vengrijos 
visuomenė, bet ir krašto vyriausybė. Vy
riausia kongreso globėja yra Vengrijos re-, maldų koplyčioje, susirinkus 
gento (valdytojo) admirolo Horthy žmona. Į pusryčių, sesutės, akademikė.?

Kadangi numatoma net apie 390 tūks- ir Vilos darbininkai sveikina 
tančių kongreso dalyvių, todėl rengimo ko- savo kapelionų vardo dieno- 
mitetas turėjo didelio rūpesčio, kur surasti je. Visi linksmi, visi jaučia 
tokių aikštę, kur galėtų iš karto susitelkti įventės nuotaikų, visi pilni ū- 
tokia daugybė žmonių. Po rūpestingų svars-
tymų šiam reikalui parinkta viena gražiau
sių ir labai patogioje vietoje esančių aikš
čių, vadinama Karžygių aikštė.

Patalpų klausimas taip pat sudaro dide
lį rūpestį. Tuo reikalu neseniai buvo susi
rinkę posėdžio Budapešto viešbučių savinin
kai, kurie nutarė visus miesto viešbučius 
perleisti kongreso rengimo komiteto žinion. 
Kongreso metu patalpas tuose viešbučiuose 
bus galima gauti tik su pažymėjibm, jog yra 
kongreso dalyvis. Taip pat kongreso žinion 
perleisti visi Budapešto bendrabučiai ir mo
kyklų patalpos, kuriose galės sutilpti 10 
tūkstančių žmonių. Taip pat ir privatinių 
butų savininkai paveda savo butus komite
tui, kur jis galės sutalpinti kongreso daly
vius. Be to, kongreso metu kongreso reika
lams krašto vyriausybė paveda ir visas su
sisiekimo priemones pervežti kongreso daly
viams. Tam reikalui bus panaudoti visugelž- 
keliai, tramvajai, autobusai ir kitos susisie
kimo priemonės.

Kaltu jra susirūpinta ir kongreso daly
vių maitinimu. Rengėjai iš anksto rtųnnasi,

• kad vienu kartu suplaukus į miestų arti pu
sės milijono žmonių netrūktų maisto. Be to, 
yra valdžios jau dabar padarytų žygių, kad 
verteivos negalėtų išnaudoti savo pasipelni- 

■ jiuuii kongreso dalyvių ir nebūtų pakeltos 
maisto kainos.

Taigi ir techniškoji kongreso pusė yra 
tvarkoma su dideliu atsidėjimu. Paties kon
greso programa numatoma labai plati ir 
įvairi — vaikų diena, kariuomenės, vyrų, 
bendros mišios įvairių kraštų delegatams, 
įvairūs posėdžiai ir t.t.

Šalia techniškojo pasirengimo eina ii 
rimtas dvasinis šiai didingai šventei pasiren
gimas. Jau pabaigoje gegužės pačiam Ven
grijos primui kardinolui Beredi dalyvaujant 
buvo iškilmingai pradėti Eucharistiniai Šve
ntieji metai.

Krašto vyriausybė norėdama Vengrijos 
katalikams palengvinti aplankyti šį kongre

po... Tik štai, kaip perkūnas 
giedroje, ateina teleflonu liū 
dna žinia, kad šįryt Miners- 
ville, Pa. mirė, aprūpinta šve-

vo vienuolynai ir visuomenei.

Taigi ji persidirbo, nusika- 
?u8vo, nuvargo, ji jautė savo 
Wiartinančio gyvenimo pa
baigų, ir ilgus metus kentė 
sunkių nervų ligų, taip kalbė
davo sesutėms: “Aš trokštu 
dar sulaukti savo sidabrinio 
jubiliejaus, n po to aš «nr 
m u”... Taip, sulaukė ir po to 
mirė!..,

Gerb. Motinėlė Marijų, ma 
tydama jos sunkių padėtį ir 
jai užjausdama^ pataria jai 
važiuoti į Ydų pasilsėti, ap

“Štai aš .stoviu prie angos 
ir beldžiu”. — Ajr. tU, 10.

Tikriausias dalykas, kurį aš 
žinųu nežiūrint kas atsitiktų, 
iš , palaiminimų arba prapul
ties, gerovės Arba nelaimės, 
tai tiesa, kuri nelaimingiau
sia toli už visas, kad Viešpats 
bels į mano duris kurių nak 
tį, ir ten, tyloje nutildytoje 
ir apitamsėje, lauks mano a- 
tejimo su lempa ir šviesa, 
tuojaus Jam atidaryti.

Nuostabu man ar Jam pa
beldus aš godžiai pašoksiu irS - f I y . . ..

lankyti prie progos, kaip kad (peržengsiu per grindis sn gu

tezę, Ferrus tepaliečia lenkų įnėgiamite gy-
»j.ų surašymus: 1909 m. (rimų) ir 1916 sų leido taupomosioms kasoms šiuo laiku 

(vokiečių), be to, 1923 m. ambasadorių priiminėti ir visai smulkias taupmenas, kad
lonferencijos nutarimų, kuriuo taip mėgsta 

/remtis Lenkija. Ir viskas... O kalbėdamas 
‘apie tai, kaip iš tikrųjų reikia žiūrėti į šį 
klausimų, prancūzų žurnalistas aiškiai kon- 
jftatuoja, kad ‘ lietuves juridiniai ir istari-

argumentai atrodo neužginčijami’’.
I

Toiįau laikraštis iškelia lenkų jėgos pu
tojimų, jų nuolatinius pasižadėjimų lau

ro ug ir pažymi, kad toks lenkų imperia
lizmas juo labiau nepateisinamas, nes amžių 

,-bėgy pati Lenkija buvusi svetimųjų auka ir 
iJįĮang kentusi. Argi ji, —- klausia “La Tri- 
‘ hune dės Nations”, — u&niršusį tautybių 
principų, kurio vardan ji sra atgavusi savo 
laisvę f Ar šiaip, ar taip, ji turėjusi valdyti 
tokį savo elgesį, — mano laikraštis. Baig- 

jHtanes savo straipsni Ferrus kritiškai nušvie
čia T. Bų-gos vaidmenį, tiek Vilniaus, tiek į- 
vaiiių konfliktų atžvilgiu. Dėl T. B-gos be
jėgiškumo, sako šis laikrašti* (be ko kita — 
prancūzų spaudoje žinomas kaip aiškus. ir 
įtakingas T. S-gos rėmė jūs), **Rytų Lietuva 
pasiliko įlenki jos valdžioje”. Iškėlęs suma
nymus išrišti lenkų - lietuvių ginčų (plebis- 
£»tas, vykdytinas tarpt, organų, referendu
mus), vėl matęs keletu karčių žodžių T. S- 
gos silpnumui, prancūzų žurnalistas vis dėl
to pabrėžia, kad kova dėl labinu žmoniškojo 
pasaulio dat negreitai bus baigta. O nepai-

ir mažai pasiturintieji galėtų susitaupyti lė
šų nuvykti į kongrė&ų.

Kongresas įvyks ateinančių metų gegu
žės mėnesio pabaigoje.

LRKSA Vajus

•“danas'’’ praneša papildomų žinių apie 
Lietuvių B. K. Susivienijimo Amerikoj nau
jų narių prirašinėjimo vajų, apįe kurį mūsų 
dienraštyje jau buvo rašyta.

Vajus prasidės šių metų lapkričio 1 d.,1 
užsibaigs balandžio 30-tų, 1938 m.

• Kiekviena kuopa turės galimybės stoti 
į šio vajaus lenktynes ir laimėti Pildomo 
Komiteto skiriamas specialus dovanas.

Pirmoji dovana boa laivakortė Lietuvon. 
Šiai dovanai laimėti organizatorius turės pri
rašyti nemažiau 100 naujų narių. Kitos do
vanos bus paskirtos vėliau.

Pildomasis Komitetas skiria net 860 do
lerių speeialėma dovanoms, priede te kiek
vienas organMatorins ar lėle kuopos narys 
gaus paprastų nustatytų attygisimų ui nau
jų narių pitftiymų.

Taigi kuopos neinamos taip gMimn 
greičiau išrinkai oigSBisatorins kr ruošti dir 
yų nanjų naršų prirašioėtonni

Spalių Ketvirta Diena

. “Atleisk mums mūsų nuo
dėmes, nes ir mes atleidžiame 
kiekvienam, kurs mums kal
ias”. — šv. Lako XI, 4.

Saikuok mūsų pasigaihji- 
mę. ne mūsų aku*dinose s»av- 
: tykiose, bet Tavo paties, ku
lius sveria, amžinybes; mes 
atliekame savo n tžų dalį, mes 
stengiamės, uies m” j stengiame; 
mūsų mįe lašini y t-tėr vynas tu
ri padugnių, mūši; ger;au\.ia 
nesaumyla stengiasi sau ma
lonumo suteikti.

Atleisk mum.?. Viešpatie, 
nes mes esam? atleidę, ne 
kaip mes esame atleidę, yra 
n T.sų malda; žemė yra tak 
žemesnė, toli už aukščiausių 
<langų, žmogus nėra net kaip 
angelai, o Tu angelams esi 
kaip saulė žvaigždei.

Ar atleidimas n>ra kilniau- 
s;s sielos veiksnios? Kuor et 
•indis yra sužeista ir kruvina 
iš priežasties netikėjimo, ku
rio nors kuriuo mes pasitikė
jome, ir mūsų visas pasaulis 
yra tamsus nuo šešėlio, kurs 
puolė ant mūsų, tuomet, jei 
mes galime sakyti “aš atlei
džiu”, palaimintos Dievo pa- 
frigailėjimo rasos gali kristi 
sat aafisų žaizdų iki mes ran
dame jas palydančiu balsi
ma. Ir kuomet mes esame at-to
leidę, mes galime prisiartinti

žavėtu žiogam u jr liuobai at. 
versiu vidurnakties tamsoje 
durie plačiau ar gai bus dar- j 

Motinėlės ta privė įfo jaabdėti į šalį/ Ar gal žva
kė, kuri peraeL.ai dega, ap
sikabinti i Ar gal kas nai , 
kurs reikalauja perdaug a1- 
ix lių jimo dėl 4x1401)1110 Jam 
'atjaus!

ji troško, savo gimines ir se
sutes, besidarbuojančias mi

utais sakramentais, Sesuo Sku rjtuosa.
Wika. Vel,<w5’ Motl

Mirė Sesuo Skolastika?! žai 
bo greitumu liūdna žinia ap
lėkė visų Vilų. Taip, ji mi 
rė.,. Ir tuoj visų ūpas atsimai
nė ir gilus liūdesys užviešpa
tavo visoje Juozapo Marijos 
Viloje, Newtown, Pa. Visi gi 
liai atsiduso, gi Seselės nu
braukė po gailių ašarėlę, at
sidūsėdamos už velionę: Am- 
žinųjį atilsį duok jos vėlei,
Viešpatie!... ; ;

Tuoj po pusryčių Sesutės 
ir akademikės susirinko į ko 
plyčių pasimelsti už velionę.
Kapelionas, a. a. Sesutės Sko- 
lastikos pagerbimui, pasakė 
prakalbų, pranešdamas, kad 
rytoj bus atlaikytos už gerb 
velionę šv. Mišios ir jam va
dovaujant, buvo atkalbėto* 
už velionę Rąžančius.

Velionė, Sesuo Skolastika, 
tai buvo žymi Kaziniiertetė, ji 
buvo viena iš artyiniausių Mo
tinos Marijos patarėjų. Šie
met ji au kitomis trimis sesu
tėmis šventė savo sidabrinį 
25 m. jubiliejų nuo pirmųjų 
apžadų. Ji buvo žymi muzi
ke ir artistė - dramaturge.
Jj yra parašiusi ir keletu vei
kalų. Ji Kaziuūerietėms daug 

' nusipelniusi.
•

Velionės palaikus iš Miners 
ville, Pa. rugsėjo 30 d. dvi 
sesutės palydės į Chicagų, TH.
Cliicaga beabejo iškilmingai 
pasitikę velionę ir dar iškil
mingiau atiduoB jai paskutinį 
patarnavimų, ko ji yra užsi
pelniusi. Spauda, ypač ‘Drau
gas', (kurio redaktoriaus šei- 
:nai taip artima buvo vedionė 
ir daug gena I padariusi, nes 
p. BimuUesė yra 1 laidos bai
gusi jų akademijų), gražiai 
paminės jos asmenį^ jos pro-.
«tį ir joe kilnių darbuotę. Gi 
tiais kebais žodžiais ir aš, 
prisidėdamas prie a. a. seserį 
Skolastikos pagerbimo, norit 
bent trumpai pažymėti jos 
paskutines dienas ir jos ra-

kgija pasinaudodama ir jo* 
patarimo paklausydama išsi 
i engia, tačiau iš važiuodai.a 
iš Chicagos h* atsi sveikinda
ma vienuolynų sako: “Ši ke 
L’onė, tai jau bus paskutinė 
mano žemiškoji kelionė, ga! 
jar į vienuolynų gyva ir ne 
begrįšiu”... Taip, velionės pra 
pašystė išsipildė.

Jei šis yar vi mintėiis daik
tas išpranašautas iŠ visos ma
no ateities, — tuomet aš mel
džiu, aš laikyčiau auksinio dieviškos Akyvaizdoe ir mal
tikėjimo raktų La>iien drūčiai Jauti atleidimo už mūsų pa-

Kaip ji džiaugėsi, kad prieš savo saujoje, kad kuomet iš- čių klaidas ir užrūstininuis. 
mirtį galėjo dar aplankyti girsiu Jo žingsni, ar tai bus Stengkis kantriai kitų pra- 
Vilų, pasimatyti au beoidav- aršra ar tamsokas vidurnak , sižengimus bei negales nukę- 
bimjančiomia čia sesutėmis ir
pasigėrėti jų akademija.

“Kaip aš norėčiau, sako 
aplankyti dar ir kitas misi-, Trertoa. 
jas rytuose, het turbūt neį-

is, kad aš tuojaus pakilčiau J sti, nes ir tu nemažai jų tyri, 
be baimės ir tuojaus atidary- |o kiti tur jas kęsti. — Tonia^ 
fotu Jam. — M»rfari«te J.'i Kempia, Kayga I, Skyrius

stengsiu, nos jaučiu jau savo, Silvestrų, mano geras drau- 
gyvenimo pabaigų’L. Aplan- 8es» kūnų aš taip esu pasili
kę dar su sesute Luiza gami 
jU3 Jersey City, N. J., Tbom- 
psofto, Conn. akademijų, Bos
tonų, Lowelį' ir Worcester, 
Mass., ir sugrįžo į Vilų dar 
silpnesnė. Ji tačiau ligai ne
pasidavė, buvo pilna kantru 
roo ir -energijos, stengėsi pa

gusi, nes vėliau galiu nema
tyti.” Ir išsirengė. Tai ir bu
vo jog patentinė kelionė... Vi
lo® sesutės gražiai jų išleido. 
Sesuo Paula, S. Aleksina ir 
S. Luiza jų palydėjo. Atsi
sveikindama sesutes taria: 
“Aš dar sugrįšiu, o kaip ne

si teisingieji!.. Brangi yrd, a 
not šventraščio, Dieyo aky- 
vaizdoje, teisingųjų mirtis”... 
Taip gražiai, ramiai ir šventai 
mirė ir Sesuo Skolastika ant 
sesutės Rapolos rankų, šv. 
Mykolo Arkang. dienoje. 

Teilsisi ramybėje!..
' ĮBijūna3

laikyti gerų ūpų, kad nepada-' sugrįšiu — pasimelskrte už 
ryti sesutėms nemriomuno.' niene ”... Ir vėl primena savo
liet vis dažnai kalbėdavo, kad 
jau jos gyvenimas baigiasi, 
ir kad ji savo darbų jau atli
kusi...

Vienų gražių dienų Sesuo

mirtį. Laimingai dar nukelia
vo į Minersville, Pa. Kaip ji 
džiaugėsi pasimačiusi su sa
vo draugėmis! Tačiau jau 
daug negalėjo kalbėti, nes bu-

Skolostika sėdėdama lauke ir 1 vo nusilpusi ir jautė nuovar- 
besigėnėdama graižau šaulely- Vakare visiškai nusilpo
džio sako: :įKadp gražus yra 
Dievas, Kuris sutvėrė tok ii 
grašių saulę ir taip gražiai 
«nrėdė gamtų, aš pas jau
aeoikigs larišaasia, uos ir ms- 
«o gyveainas ja«'lsfl<tiasi”...
Taip, kaip ji jautė, greit ir 
nusileido...

Ji, nors jon visai silpna fa 
nepaeinanti, tačiau dar užsi
geidė būtinai aplankyti Mi- 
nersville, Pa. misijų. Sesutės 
draudžia rr prašo dar pasili
kti Viloje ir sustiprėti. '‘Ne, 
sako, aš turiu dar būtinai ap 
lankyti Minersville, Pa. Sesu
tes, ypač noriu dar pamatyti 
sesutę Rapolų, S. Gnu ir S.

Jausdama savo gyvenimo pa
baigų drebančiu balsu dar 
tariu: “Pakvieskite man, Se
selės, kunigų, nes aš jau mir
kiau norm apsirūpinti Dievo 
ifaalone į amžinų kelionę”...

XX vai. nakčia nuėjo klebo
nas, kun. Klevinskas, aprūpi
no jų šv. sakramentais ir už 
kelių valandų, bučiuodama

Priežodžiai

Žmogus įvertinamas yra ne 
su'ig *jo turto didumu, bet 
sulig mokė ji'; a u jį sunaudoti.

Sveikas protas labiau tarp
sta ten, kur žmogui turi ko
voti už būvį visomis jėgomis.

Geriau atsakyti patarnavi. 
mo, negu padaryti jį nema
loniu būdu.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas
Napoleonas.

Valandos bėga ir dingsta, o
Jėzaus kryžių, rodydama trūkumas slėgia mus pa-
tuom paskutinę Jam šiame 
gyvenime meilę, samiai nuke- 
liavo pas Tų, Kurį per visų 
gyvesiraą 'mylėjo ir Kuriam 
ištikimai tamaao...

Taip gražiai miršta vienuo
lės, taip ramiai miršta ir vi-

energija ir pasiryžimas pasireikš-šiame dar- ; stovumų, saugumų ir tvirtMmų, tada orga-
fae, tuo susilauksime didesnių pasekmių. 

Toliau mtarU Itatato&ai apakričtai tem
ti po 25 dolerfau varynmii agitacijos per nu 
dio. Tos agitacijos tikslas bus atatinkamo
mis prakalbomis ir pranešimai* supažindint 
plačiųjų visuomenę su apdraudos reikalin
gumu ir Susivienynio naudingumu. Tuomi
bus paruošiama dirva kuopų urgaBUoto- 

Darbas yra labai rimtas. Kuo didesnė riems. Kada žmonės supras Susivienvmo pa-

oizatoriams bus daug lengvūau naujus na
rius prirašinėti. Apskričių valdybos išanks
to susižinokite bu vietraėuio radio stotimis 
ir stengkitės poni naudėti Pildomo Komiteto 
skiriama pagalba.

>aūranWawi prie &uū*MByuo jautimo 
PtefpmM Knmitataa plačiai svarstė lietnvių 
atantų organizavimų ir ragina vikaa krapas 
į šį svarbų veikalų atkreipi dėmesį.

čius.

Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš* 
vergti.

r * -
Daug žmonių, stovinčių sta 

mbių vietų pryšakyje, kopė 
į jas pamaži, su tvirtu tikslu.

Vaikai yra tėvų dalis, jie 
lieka tėvų globoje, pakol jie 
patys nepradeda valdytis sa
vo pietų ir savo valia.

.Tno anksčiau kelsi, juo il
gesnis bus tavo gyvenimas. v

t .



*

Pirmadienis, spalių 1 3., X937

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Skinkite Rožes

Daugelis jūsų nustebsite ii-Į “Nes Tu, o Marija, Elzbie- 
girdę žodžius “skinkite ro-įtą aplankei” (antroji paslap- 
žes!” Dabar, kai rožės jau se- tis; žiūr. 2 pav.). Neleidi vie
niai peržydėjusios ir kai neto
li žiema? Tačiau vistiek ga

bučiuodavo Nukry žiuotojo ko
jos ir paršydavo, kad ir jos 
tėvelis taip, kaip ir ji, mylėtų 
Dievulį ir mamytę. Kas kart 
'didesnis vargas skverbėsi į jų 
namus. Eliutė pradėjo silpnė
ti. Jos skaisčiai raudoni vei- 

Mėlynos akys
pašldarė gilios, 
suaugusio. 
jJi kartą tarė mamytei:
— Mamyte, tėtė vėl mylės 

Dievulį.

nai dangaus Motinai pas gi- j 
minaitę eiti. Ir tu keliauji au tdukai ^blySko.

ka.u “Skinkite rožes!” Juk aš ja per kalnus. Puiki susidarė 
minty turiu ne gražiąsias jū- kompanija, neg kelionėje Ma
su. darželių rožes, bet dangaus 
rožes, kurio® žydi geroje ro
žančiaus maldoje.

Spalių mėnuo yra pavestas 
Marijos, ražančiaus Karalie
nės, garbei. Visi katalikai mie 
lu noru per visų šį mėnesį kai 
ba rąžančių. Marijai labiau
siai ši malda patinka. Kai ji 
1858 m. Prancūzijos Liurde 
pasirodė mažųjai Bernadetai, 
rankoje laikė rąžančių. Nori 
ir tu, skaitytojau, būti Mari
jos mylimu vaikeliu, tad nė 
vienos dienos spalių mėnesį 
neapleisk neatkalbėjęs vienos 
ražančiaus dalies.

Tavo lūpos tegu ne tik žod
žius taria, bet ir mąstyk apie 
tai, ką kalbi. Skaitydamas šį 
straipsnį ypač gerai įsižiūrėk 
pirmo puslapio paveikslėlius, 
nurodytus prie kiekvienos pa
slapties. ,

Džiaugsmas, džiaugsmas, 
džiaugsmas skamba pirmoje 
ražančiaus džiaugsmingoje da
lyje.

“Nes Tau, o Mariją, Vieš
paties angelas pranešė, kad 

'liksi Išganytojo Motina” (pir
moji paslaptis; žiūrėk iš vir
šaus dešinėj pirmą paveikslė
lį). Todėl aną šventą valandą 
dangaus angelai dėkodami gie 
dojo “Dieve galybių, garbina
me Tave!”

Ir tu, skaitytojau, turi dė
koti Dievui, kad Mariją pas
kyrė kartu ir tau Motina. Ta
vo širdis džiaugsmoi prisipil
dė, ir tu kalbėsies su angelu, 
kalbėsies su dangaus Motina. 
Tu jai pasakysi, kad laimin
gas esi, turėdamas ją savo 
Motina. Tikrai, daug turi kal
bos! Tad nibko nelauk, kal
bėk! Motina klauso.

rija tu kalbiesi apie Kūdikėlį 
Kristų. Kelias trumpas. Ne
gaišk, kalbėkis su ja! Motina 
klauso.

“Nes Tu, o> Marija, Betlė- 
juje pagimdei” (trečioji pas
laptis; žiūr 3 pav.). Tai, apie 
ką jūs su dangaus Motina ei
dami kalbėjotės, jau įvyko. 
Gimė Kūdikėlis Kristus. Jis 
taip neturtingas, bet taip ge
ras. Atrodo kaip paprastas 
kūdikėlis, bet jis galingasis 
Dievas. Tu eini prie prakar- 
tėlės. Ir dabar kalbėk. Klauso 
šv. Juozapas. Klauso dangaus 
Motina. Klauso Kūdikis Kris 
tus. t ,

“Nes Tu, o Marija, bažny
čioje paaukojai” (ketvirtoji 
paslaptis; žiūr. 4 pav.),. Greit 
keliauk į Jeruzalę. Kelionė 
nieko nekainuos. Dvasia gali
ma veltui, greit ir labai toli 
nulęeliąuti. Štai tu jau eini 
Jeruzalės gatvėmis. Pasuk į 
bažnyčią. Iš lengvo įeik vidun. 
Žiūrėk! Štai ten stovi dan
gaus Motina. Jcs veidas rim
tas. Žinai kas nutiko? Ji auko 
ja dangaus Tėvui dieviškąjį 
Kūdikėlį už žmonių nuodėmes. 
Eik arčiau Marijos ir kalbėk 
su ja. Motina klauso. “' ’ 

“Nes Tu, o Marija, bažny
čioje atradai” (penktoji pas
laptis; žiūr. 5 pav.). Nuliūdo 
Marija su Juozapu kai kelio
nėje dingo Vaikelis Jėzus. Bet 
džiaugsmas jų širdis vėl pri
pildė, kai bažnyčioje jį sura
do. Tu, skaitytojau, eini kartu 
su Marija ir Juozapu ir džiau 
giesi kartu su jais. Dabar su 
Jėzumi vėl galėsi kalbėtis. 
Tad negaišk, šnekėk! Jėzus, 
Marija ir Juozapas klauso.

Na, skaitytojau, ar ne gTa- 
žu rąžančių kalbėti?

Iš kur tu žinai, meilute?
Aš, mamyte, sapnavau.

Aš žinau, mamyte, žinau. Aš 
taip prašiau Dievulį.

Kartą parėjo ir Petras. 
Šiandien jis buvo kiek geres
nis. Jis žiūrėjo į gražutį vei
delį, kuris dabar buvo baltu
tis, lyg tos žiemos sniegulės. 
Dabar jis suprato, kaip jam 
yra brangi Eliutė. Išeidamas 
jis paliko ant stalo kelis pini
gus.

Buvo pavasaris. Eliutė visai 
susilpnėjo. Motina atnešė jai 
didelę puokštę lapūgų, juk nę- 
užilgo Velykos. Eliutė džiau
gėsi. Ji slėpė gėlėse veidą ir 
šypsojos. Įėjo Petras.

— Tėveli, padėk šias gėleles, 
tegu jos niekad nenuvysta.

Ji nuilsus nusviro. Petras
s , t, ji*

pakėlė jos galvutę ir nepasiju
to, kai pabučiavo jos kaktą.

— Tėte, — tarė, ji, — aš 
sapnavau, kad mamytė, tu ir 
aš, vis ėjome ten pro tuos 
baltučius debesėlius į dangų. 
Kaip man buvo linksma. Aš 
buvau visa balta, baltutė, kaip 
tie angelėliai, ką yra ant alto
riaus.

Petras išėjo. Jis ėjo, pats! 
nežinojo kur.

Saiulė leidoAi. Už sergančios

baltas ir nekaltas kaip tavo 
akys. ' ' .

Eliutė ištiesė ranką. Joje bu 
yo kryžius. Tėvas nežinojo ką 
daryti. Duktė pravėrė gęstan
čias akis. Staiga jis pasilenkė 
ir pabučiavo Eliutės mylimą 
kryžių. Jo ašaros nukrito ant

rimtos, lyg!mirštančios veido. Eliutės a- 
ky8 pralinksmėjo. Ji baltu bal
tučiu nekaltybės rūbeliu apsi
siautus skrido pro debesėlius 
į jos garąjį Dievulį.

Po kelių dienų Petras kartu 
su savo žmonai priėmė į savo 
Širdį Tą, kurį taip labai nu
mylėjusi mažytė Eliutė V. B.

SKROBLAS

Sykį žiloje senovėje stojo į 
teismą du jaunikaičiai, Edmun 
das ir Osvaldas.

Edmundas skundėsi teisė
jui: “Prieš trejus metus, ren
gdamasis į tolimą kelionę, da
viau ’ Osvaldui, kurį laikiau 
geriausiu savo draugu, palai
kyti, iki aš grįšiu, didelės ver
tybės žiedą su brangiais ak
menimis; o dabar jis to žiedo 
nebenori man grąžinti”. j

Malda Prieš Komunija

Klaupiu prieš altorių,
Jėzau maną mielas, 
lr prie Tavo kojų 
Štai meldžiuos aš vienas.

Teikis dovanoti 
Nuodėmių daugybę,
Teikis tu man duoti 
Ašarų gausybę...

Kad, nuplovęs savo 
Sielą nuodėmingą,
Širdyje aš Tava 
Vietą rase’ meilingą.

Nevertas aš, Jėzau,
Tavo Kūno imti 
Ir malonių daug sau 
Iš Tavęs čion laukti.

Betgi atsiminęs 
Norą Tavo — Dievo:
“Kas nevalgo — miręs 
Mano 'tikro \Kūno”,

Artinuos prie Stalo 
Angelų skaisčiųjų,
Štai — į širdį, mano 
Žengia Viešpats jųjų!

B. Martinas

“Ne, ponas teisėjau, jis ne 
gali taip veikiai grįžti. Iki 
skroblui bus daugiau nei va
landa belio”, prasitarė Osval-

Osvaldas, padėjęs ant šir
dies ranką, tarė r “Duodu gar

. das.
‘O til, begėdi, melagi!” su-

bės žodį, aš nieko apie tą žie- A^0 teisėjos, “ir tu norėjai 
dą nežinau. IŠ tiesų, bene tik melagingai prisiekti Aukščiau 
pgmišo' draugui Edmundui gal ^ajam Teisėjui, kurs visų šir
va”.

“Sakyk, Edmundai”, klausė 
teisėjas, “ar gali kas nors pa
liudyti, jogiei tu jam žiedą tik
rai esi įdavęs?“

EILUTĖ

Eilutė buvo maižytė, švelni ir neglamonėjo. Eliutės moti- 
maloni, geltonais plaukučiais, na buvo tyli. Kai Petras išei- 
mergaitė. Jos tėvas darbinin- Į davo ji dąžnai apsiverkdavo, 
kas nemylėjo nei savo žmonos ,Ak, kaip ji norėjo, kad jos 
nei Eilutės. Jis ir Dievo ne- Petrelis' būtų toks geras, pa
mylėjo. maldnh; kaip kad buvo pirma.

Petras '(tuo vardu buvo E- Varg*X dažnai su ašaromis 
liūtės tėvas) visus pinigus pra Pydavo Dievfc kad at-vųat, 
leisdavo su draugais begirtuo- . Ia'mę,bvnt jos mylimai dukra 
kliaiidatnaa. Motina savo dar-!’*’* ^e*ra® v** rea'au ’r n‘* 
bu maitino vyr, ir dukrelę. I'"''“ P*™<lav0 žmz)_na
Petras parėjęs namon buvo r dar karščiau meldėsi. Meldėsi 
niūrus. Jis dukrelės nešnekino kartu su ja ir Eliutė. Ji dažnai

Vanta Baltumo - švariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

j Pusryčiauja. “Deed-a-I>ay”~ vardu 9,(XX) svarų Indijos 
dramblys Lincoln parko žvėryne pusryčių metu. Vienam ką
sniui jam reikia viso kepalo duonos. Šis dramblys yra Ame
rikos skautų dovana Chicago žvėrynui.

. Mokykloje

— Jei dega penkios žvakės, 
ir tu dvi užpūsi, kiek pasiliks 
žvakių ?

— Dvi pasiliks, nes trys su
degs.

— Mamytė, duok man kitą 
gabaliuką cukraus, — šis įkri
to.

— Kur? y
— Į burną.

Mokytojas aiškina vaikams 
aritmetiką ir parašęs lentoje 
kreida skaitlinę klausia:

dis regi! Apie žiedą tu taipi 
pat gerai žinai, kaip ir apie! 
medį”. 1

Nublanko Osvaldas ir ėmė 
drebėti. Turėjo vargšas žiedą

Edmundas atsakė: “Gaila, grąžinti ir dar kalėjime metus 
niekas to nematė, tik senas la
bai didelis skroblas vidury 
lauko, po kuriuo mesi ilsėjomės 'apie savo darbą 
ir paskui atsisveikinome”.

“Esu beveikus prisiekti

patupėti. 4 4 Tenai turėsi lai
ko”, tarė teisėjas, “pagalvoti

Eliutės langą pradėjo čiulbėti atkirto Osvaldas, “jogei apie
tik ką parlėkęs varnėnas. Aly
vos skleidė pirmuosius savo 
žiedus. Į kambarį įėjo tėvas, 
jis kažką nešėsi. Eliutė, prisi- 
spausdusi prie karštutės savo 
krūtinės, bučiavo nedidelį kry-

tą medį tiek težinau, kaip ir 
apie žiedą”

Teisėjas tarė; “Eik Edmun
dai, ir atnešk man to medžio 
šakelę. įAš noriu ją pamatyti 
Osvaldas tuo tarpu čia pa-

želį. Motina verkė. Ji laikė de- lauks, kol grįši
gančią vaškinę žvakę gabiją. 

— Eliutė, — sušuko tėvas,
— štai, tau atnešiau dovanė
lę.. Štaj, nupirkau tau baltą 
rūbelį. Žiūrėk, koks gražus,

Edmundas nuėjo. Povalandė 
lės sako teisėjas: “Kur taip 
ilgai Edmundas užtruko? Pa
sižiūrėk, Osvaldai, prp langą, 
be negrįžta”.

Labai teisingai

Mokytojas per geografijos 
pamoką klausia mokinių:

— Kas pasakys, kurioj arti
miausioj valstybėj yra dar ka
ralius ?

— Aš! atsistoja viena iš 
mergaičių.

— Na tai kur?
O gi kortose, ponas moky

tojau...

FACTS YOU NEVER KNEW!H
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— Kas bus, jeigu iš to skai
čiaus atimsiu tą patį skaičių?

Vaikams tylint, skaičių nut
rina ranka ir klausia toliau: 
Na, tai žiūrėkite, kas liko da
bar?

— O gi kreiduota ranka, po 
nasmokytojau... Lion

No tą žmogų galima vadin
ti baimingu, kuris mato aplin
kui tik juodas puses, arba ku
ris ieško tik linksmybių, bet 
ta, kuris randa kelią tarp tų 
dv’fjų kraštutinumų.
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LIETUVOS ŽEMES ŪKIS PIRMIAU 

IR DABAR

(Uibalga)

Į vienkiemius

Rusų laikai* kiek geriau ap
tvarkyta buvo Suvalkija, bet 
likusioje Uetuvos dalyje dar 
gana daug buvo užsilikusių 
neišskirstytų sodžių. Kadangi 
rėžiuose naeionalus ūkinitikavi 
ma« yra neįmanomas, tai už
baigus žemės reformų energin
gai imtasi žemė^ tvarkomojo1 
darbo, tai yra skirstyti sod
žius į vienkiemius. Vyriausy
bės pastangų dėka, ligi 193(1 
metų iSskistvta apie 5,010 sod
žių ir sudaryta apie 117,100 
ūkiu 1,289,000 ha plote. Že
mės tvarkymo darbas intensy
viai varomas ir toliau. Dar y- 
ra neišskirstytų 4,500 sodžių, 
kurie vyriausybėe planu turi 
būti išskirstyti ligi 1942 mt. 

Pelkės
i Greta skirstymo į vienkie
mius, intensyviai buvo varo
mas ir pelkių nusausinimo 
darbas. Intensyvus nusausini
mo dalims pradėtas {iktai nuo

ūkiškų organizacijų bei paski
rų ūkininkų, kurie vystė tų ar 
kitų naudingų šakų, pašalpų 
tiekimas tiems ūkininkams ar 
ūkiškoms organizacijoms, ku
rie augino geresnius veisli
nius gyvulius, gerino sodybas 
ir sausino laukus, rėmimas or
ganizacijų, kurios suėmė iš ū- 
ki ninku žaliavas ir jas perdir- 

ibinėjo į tinkamus eksportui 
produktus ir t. t.

Žemės ūkio Ministerijat
Vyriausias žemės ūkio kul

tūros kėlimo darbų organiza
torius yra Žemės Ūkio Minis
terija. Jos rūpesnio dėka pra
vesta žemės reforma, žemės 
tvarkymo darbai ir melioraci
jos darbai. Be to, žemės Ūkio 
Ministerija rūpinasi žemės ū- 
kio švietimu, veterinarine pa
galba, atitinkamų įstatymų bei 
parėdymų leidimu, tikslu pa
veikti tų ar kitų. ūkio šakų, 
pagamintų produktų sutvar
kymu ir paruošimu rinkoms ir 
jų eksportui. Žemės Ūkio Mi
nisterija turi šiuos departa-

jų ūkio šakų instruktorius, visap svarbiausias ūkio šakas, 
statybos technikus, gyvulinin- Be to, žemės Ūkio Rūmai leid- 
kystės instruktorius, Aamų žia dar populiarų ūkininkams 
ruošos inatruktores ir kit. Že- savaitraštį “Ūkininko Patarė-
mes Ūkio Rūmai turi šiuos jų“, kurio tiražas šiais metais 
skyrius: 1. Agronomijos, 2. siekia 70 tūkstančių^ ir pusiau 
Gyvulininkystės, 3. Smulkių 0- moksliškų žurnalų “Žemės Ū-
kio šakų, 4. Statybos, 
mės Ūkio Sąskaitybos, 6. Že- i niftins ir kitiems žemės 
Ūkio Tyrimo' Įstaigų, 7. Namų »iiedalietams.

1927 metų. Pavyzdžiui, 1922 mentus: Žemės ūkio, Žemės re- 
aaetais nusausinimo darbams ' ormos, Žemės tvarkymo, V e- 
buvo išleista vo» 8,339 litai,
o 1930m.. net 5,943,801 litas.
Nuo 1920 ligi 1935 m. nusausi
nta 313,299 ha žemės ir iškas-

terinarijos ir Miškų.

Žemės Ūkio Rūmai 

Antra gana rimta. įstaiga,

5. Že- k| u daugiau skiriamų agrono- 
ūklo

sutnanaus ir energingo agro
nomo VI. Tiškaus vadovauja
ma, JOR veikla kasmet plečia
ma ir tobulinama. —

GAU SUGRIŪTI MENIS
KAS PAMINKLAS

Pirmadienis, spalių 4 d., 1937

griautas ir statula perskilusi; 
jei niekas laiku juo nepasirū
pins, paminklas žus. Kas rūpi
nasi miestelio tvarkymu — o 

atrodo, tvarkomas gana

pramonės ir 8. Spaudos skyrių 
Iš visų šių skyrių smulkiau a- 
pibudinsiu tiktai šiuos:

Žemės ūki<\ Tyrimo Įstaiga 

“Ši įstaiga atsidėjusi tikri-

Jaunųjų ūkininkų rateliai

GARGŽDiAI. — Gargždui)
Žemės Ūkio Rūmų, iilaiky-lse, tarp šventoriaus ir Liau- jis 

mut ir visai jų veiklai kasmet'dies namų, stovi poaukštys rūpestingai — turėtų juo pasi 
išleidžiama 4-5 milijonų litų mūrinis obeliskas su emiltai- rūpinti, nes tai akis badąs rei- 
suina. Žemės Ūkio Rūmai iš- nio akmens šv. Jono Nepomu- kalas.
laikomi valstybės iždo lėšomis,, ko meno atžvilgiu vertinga ba 
nes savų pajamų mažai teturi, roko stiliaus statula. Tai Be-

........- -------- -- — nas antkampinis grafo Sapie-
PLATINKITE “DRAUGĄ“ ihos ar, kaip žmonės vadina,

LIETUVIAI DAKTARAI

Nuo 1929 metų pabaigos 
Žemės Ūkio Rūmų iniciatyva 
steigiami Jaunųjų Ūkininkų 
Rateliai, kurie sutrumpintai 

na, kurie augalai mūsų krašto |vadinami JŪR. .Vyriausias šių
sąlygoms geriau tinka ir at- 'ratelių tikslas — išauklėti ge- 
renka tinkamiausius, o taipo- rai paruoštų ūkininkų, kuris 
gi išveda Visai naujas augalų pradėjęs savarankiai vesti ū- 
rūšis. Šios įstaigos darbo dėka kį, nebedarytų senų klaidų, 
mes jau turime labai geros rū- Jau suorganizuota 750 jaunų- 
šies žieminių rugių ir kviečių,’ jų ūkininkų ratelių su virš 20 
jniežių, avižų, ir kitų javų. Že- tūkstAhčių nartų. Jauno, bet 
mės Ūkio Tyrimo Įstaigos dar Į ,

DABAR, BŪKIT
ma apie 3000 tūkstančių litų.

"* S . ' * •
Statybos skyrius

Žemės ūkio trobesių statybų 
tvarko ir ūkininkams šiuo rei
kalu duoda reikalingus nuro
dymus per savo specialistus 
centre ir provincijoje. Šio sky 
riaus nurodymais Lietuvoje li 
gi šiol pastatyta nemaža mo
derniškų ūkiškų pastatų ir tuo 
būdu pagražintas Lietuvos 
vaizdas.

Spaudo# skyrius

Žemės ūkiui tobulėti nema
ža padėjo ir Žemės Ūkio Rū
mų spaudos skyriaus leidiniai.
Šis skyrius ligi šiol išleido ne-

TURTINGI PER VISį
SAVO GYVENIMU 
LAUŽKIT DOVANĄ

I

$100,000 PIRMA DOVANA, 
999 KITOS DOVANOS '

ta bemaž 13 tūkstančių grio- kuri bnvo pašaukta dirbti Lie-
vių. Šiems darbams vyriausy- j tuvos žemės ūkio kultūrinimo
bė išleido apie 40 milijonų litų. darbų, yra žemės Ūkio Rūmai.

_ , ,, . . . Į Jie įsteigti 1926 metais ir ligi
! .J>nem<,„rs ūhu, genui, I 61ol BegMytinai dideIį

Gerinant žemės ūkį, buvo Lietuvos žemės -ūkio sunloder- 
pavartotos įvairios priemonės:
Agronominė propaganda ir ū-_____  _l_____ ________.
klninkų instrukavimps^ remi-į trukt^vimų per savo apskričių i^ų, kurie savo turiniu palikių 
mas kreditais ir premijomis ir rajonų agroftomuB, smulkių- IRjrt<LJ

mnimo darbų. Žemės ūkio | ūkiško turinio populiarių 
Rūmai atlieka ūkininkų ins- Stygelių if šiaip ūkio vadovė-

NueikJt pas arčiausių dea- 
lerį, kuris parduoda cigare 
tus ir gaukit nuo jo Old 
Gold Piešinių Buletinų sykiu 
su pilnais t įstatymais ir 
smulkmenomis k on tęst o. Še
kit patarimus atydŽlai, nėra 
jokių kliūčių arbd apgavi
mų. Švarumas nesiskaito. Šis 
naujas $250,000 kontestas Jr* 
ra Old Ooldo atsakymas sa 
vo tūkstančiams draugu. 
Dvigubo Švelnumo Old Gold 
vėl duoda jums progų laimė
ti ti/rtų. Šekit šį dienraštį 
dėl tolesnių skelbimų.

ame
AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIŲ
• SPECIALISTAS

SU viri 20 metų praktikavimo 
Mano «Garan ta vilnos

Palengvina akių įtempimų, kur, 
esti prtela-tlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo. Bkaudan,ų aklų karšt], atitaiso 
trumparegyste ir tollregyst*. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egcamtnavimas daromas su 
elektra, parodančių inuž.ausias klai
das. Speclalė atyda atkre'piama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andoa nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atitaiso mo, be aki
ntų. Kainos pigios kato ulruiiaii.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

— Capijos, esą, antro čičins- 
kio, paminklas, žmonių vadi
namas Šv. Jono bokštu. Minė
tas obeliskas apačioje yra ap-

LlETUVlAI DAKTARAI 

TaL OANal i%45

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

Ket vergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St.

TeL OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

VIRginia 1118 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredų,
. sekmadienį susitarus.

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

į ...........* ■ ' ■

SO MBTŲ PRITYRIMAS 
4kya egiaminuojamoa — akini*'

»pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRlSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos! kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
tok OANal 0523

LIElUVlAl ADVOKATAI

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6886

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. lt.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Įiegal sutarti

Re*.:
24C6 W. 89 St

DR. W. V. NORAK
PHYSIOIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 iv nuo 7 — 9 vakare 
Tel. Melrose Park 660 

Res. S i 26 H. 5th Avė., Maywood Av.
Pimne >laywood .

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
(Jtarn., Keb. ir Pčtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDO8:t . > t * • _

• 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieninis ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar. 0- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Reiš
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS

Td. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES WAF.C<. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai* vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

------------- “ ,
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MATYKITE J],ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

▼ACTTtiM-CLEANER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus h* Blakes
Reikia tik pašaukti CENtraI 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F, DANlS, krau
tuvė Room 618, 203 No. AVabasb Avė., Chicago.

-m-" j»w Mm i i iiiniiii- “

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAKUI BUKKJ)!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Btnil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir tabyddmi puikha auto 
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų d^l teisingo pardavimo if sę- 
žiniško patarnavimo, kurio niekus negali užginčyti... šiaip užganė 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac > LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

rdėphone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland AvenUc- 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephofte: ttEPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valfcndos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas CANal 1179 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPublic 9800

KAL & ZARĘTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninke if Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 8 v. v. 
Substoj nuo 12 iki 8 v. v.

T< Pro^et 1012 
R«. TeL Repnblic 6047

=±=
ĮVAIKIS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
0TI8A8472B So. Ashland Avė. 
2 lubo*

CHICAGO, ILL.
MIDvniy 2880

OneO VALANDO8:
NoSRIiomis nuo 10 iki 12

Kuo 10 BH 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 aLcjfcu. ir nuo 7 iki 8:30 v. v

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižskiriant sek 
madienios ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. TIL. 

Office Hours
2 to 4 and f to 9 P. M. 

Sunday by Appointmėot

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

8 iki š,vaL 
Nedeliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Nuo 2 iki 4 ir nuo

OB. MAURICE KAHN
MOTfO JAS IB CHIRURGAI

4631 to. Ashland Avė. 
Ytf. YARda 0904 

l9ki TaL PLAsa 2400
VALANDOS:

Kuo 1042 f. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. b nuo 10 iki 12 dienų

v

DR, J, SHINGLMAN
VfcL RANDASI savo ofise 

Praktikuoja S0 metų 
RramaUAuM tr Mrdlea Ltgoa

\ Įb Specialybė
VkMndoe 11»1S A. K.. 1-4. 7-| p. M. 

Rezidencija 1924 Ro. 49th Ct.
Td, Cicero MM 

Oflsae 4MO Weet lSth Street
Cicero, III.

Ras. 6958 So. Talman Av*.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7-8 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus

Bubatėras ClceroJ 
1446 So 49th Ct

Nuo 8 Iki 9 vai. vak.

TsL OANal 8122

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

Vaisado*: 1—3 ir 7—8 
Seredomis* ir Nedėl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefon*! REPublic 7888

. Offioe Phone Res. and Office
PROkHet 1028 2359 S. Leavltt St.
Vai. 9-4 PP. Ir 7-9 vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėltom Ir TrečI&dlenUUs 
Po<al Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LAFayatto 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakaro 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. OTc. REPablIe 9*9*
Kelrode Park *90

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvirtad. Ir aenktadlenlalr 
MI v. ryta; 1-1 p. p.; (-• v. v, 

ieėtadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvrap 

MELRO8E PARK. ILL
Pirmadieniais Ir trečladlenlale nuo 

10 v. r. Iki I vai. vakaro 
leitadieniala nuė S v. Iki • v. v. 

Sekmadieniais pairai sutarties.
--------------—------- - 7 -| f į 11 į i. r -

Tel. CANs’ 0257
Res. 8669PROspeet

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6900 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

TeL Office Wentvorth 6330 
Rei. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
-'Salrirrn. rėdomi, ir antminmiK

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

» Cliicago, Illinois
TeL HEMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet Ir 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais Ir ŠeStadienials 
pagal sutarti

TėL POUlevard 7042

DR. C. Z. VEIEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakar*
Seredoj pagal -nuarti

Tel. Ofiso BOUlevard 5918-14 
Rea. KENvood 6107

DR. A, J, BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3; nuo 6:30—8:30 
' 756 VVest 35th Street

Ofiso Tai- VIRginia 0038
Reaidencijos TsL BBVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. m. 

Reaideacija
8939 So. Olarsmont Ava. 

Valandos 8-10 A M. 
Nedaliomis pagal mitarti

Chicagos lietuvių iv. Kryiisus li
goninė, kaip jų pripsiino American 
Medical Aasociatioa ir American 
Oollage of Surgeons, yra Olan A 
rfliiea. z Tai yra, snkičisnsi Ameri
kos mediksliai autoritetai mūsų li- 
gonin, priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W 69tk St, 
tel. HEMlock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Pirmadienis, gpalių 4 4., 1937

IŠ ATSIMINIMŲ LAISVEI APGINTI REIKALINGA JOGA a jauna ir liauja.
Vilniuje buvo paskelbta Lie

tuvos NepriKlaubomybė ir jos 
laisvė pranešta yiaai tautai. 
Ir tas didysis žygis j>adarė 
pradžią kitimus mūšy tautos 
žygiams. Kas ir kaip buvo 
prieš 20 metų Lietuvoje? Ru
sijos valdžia, kariaudama su 
savo priešais, surinko visa, 
kas buvo geriausia, išgraib
stė materialines gėrybes ir 
pasiėmė šviesiausius ir stip
riausias mūsų krašto pajėgus 
— jauninu. Lietuvoje paliko 
vaikai, eniai, moterys ir tie, 
kuriems pavyko šiaip taip pa
likti.

laisvę paskelbti dar nereiš-
(Nukelta į 6 pusi.)

KAUNAS (Tsb.) — lietu
ves prezidentas A. Smetona 
rugsėjo 8 dienų lietuvių ka
rių Rusijoje sąjūdžio suvažia
vimui pasakė kalbų, kuria 
gražiai įvertino karių pasta
ngas Rusijoje sukurti lietu
vių kariuomenės dalis. Čia tų 
reikšmingų kalbų paduodame: 
“Kas mūsų giliai atjausta ir 
išgyventa, blaškantis taip vi
lties ir nusiminimo, tarp džiau 
gsnio ir nuliūdimo, kas mūsų 
kovoje įveikta ir padaryta, 
tai neišdildoma palieka mūsų 
sieloje. Didieji tautos vaikų 
darabi yra tas dvasinių ir 
materialinių gėrybių kapita
las, kurio procentais ‘minta 
kaitų kartos ir kurį jos pa
veldi, saugo ir didina. Tie 
darbai tai pagrindinis loby
nas. Oi uja prasme tauta yra 
daugiau praeitis ir ateitis, ne
kaip dabartis. Didžiais žy
giais ir didžiais darbais tau-

&AKY. LSD. LAIDOTUVIŲ DIEMCTORIAI 
KELNER-PRUZIN

Geriausias patapuaviiuas — Moteris patarnauja 
Phoaa 8000 620 V. 16th Ava.

Pengyven© daug bnanaes. Atlanto pakraščiuose sudužus 
audroje laiveliui, žvejai išsigelbėjo dasig&udaiui švyturio ant 
Roefcu ay., N. Y., salos, kui’ juos r»»d.o vdyčia. ‘Bet ir čia per
gyveno daug balutės kd pakraščių sargybos laivelis išgel
bėjo, nes ir pakraščių aįrgyba tanėje laukti kpl jūrą nurims.

lalės pradžios mokykloje tu-Į a 
įėjome lietuviškai tik traną-' h 
pų maldelę prieš pamokas ir H 
po pamokų. Buvo rusas mo- 4 
kytojas. Vaikų vienam moky
tojui buvo gana daug. Jei- v 
nant mokytojui į klasę, visi č 
sustodavome ir prasidėdavo I 
“molitva”, po tos mes, ka- 1 
tulikai, suklaupę atkalbeda- I 
vome maldų lietuviškai. Toji 1 
garbė buvo skirta L. Simu- f 
čiui (dabartiniam “Draugo'“ J 
redaktoriui), vėliau Petrui 
Poškai, o jiems baigus man. 1

Mokinant rusiškai skaityti, j 
perskaičius iš knygos sakinį, 
mokytojas klausdavo: “a kak 
eto po žmučku?“ (D kaip tas 
žemaitiškai?) Tyčia, ar dė! < 
vietos, jis tik žodį “žemaitiš
kai“ vartojo vietoje lieto vi š • 
kai Tiesa, tada tiek tik ir ; 
lesupratoiue, kad kalbame . 
“žemaitiškai“, o apie lietu
vybę — kų ten žinosi.

Ant laimės, į Šilalę atkėlė 
jaunų ir darbštų, karštų }«-' 
trijotų ir lietuviškų bruzdel- | 
ninku kun. Ignų Spudą. Jie i 
buvo skirtas dėstyti tikybi
nes pamokas pradžios mokyk
loje, kurios buvo kartų ar du 
savaitėje. Jis parūpino tinka- 
mų lietuviškų rankvedžių. It, 

štai, per tikybines pamokas' 
jis pradėjo dėstyti lietuvių 
kalbų. Tokiu būdu į jaunas 
šiidis pradėjo sėti lietuvybės J 
sėklų. , . |

Kun. Ig. Spudas yrn daug 
nuveikęs lietuvybei ir, ben
drai, žmonijos gerovei Šila
lėje jis išbuvo apie molus ir 
pusę, būtent 1905 — 1907 m. i 
Be bažnytinio darbo, iu jau- , 
šuolišku entuziazmu darbuvo-' 
si visuomenėje bei lietuvybės. 
dirvoje. Nelengvas -tai 'buvo 
darbas, nes daug kas jį kliu 
dė: rusų valdininkai, sulenkė
ję bajorai, žydai ir kiti. Be 
mokyklinio darbo, jis pintino 

Į spaudų, įsteigė skaityklų (kny 
gynėlj), mokė augantį ir au
gusį jaunimų skaityti ir ra- 
š,1i. Suaugusius irgi pratino 
piie apšvietos. Suorganizavo 
Vartotojų Bendrovę, kuri ir 
,»o šiai dienai gyvuoja. Tae 

i darbas, galima sakyti, buvo 
piadėtas kun. Spud;>. Prieš 
tai, gyvendamas Jytavėnuose 
(1903 m.) suorganizavo pir
mų Vartotojų B-vę Žemaitijo
je. Tat-gi, tais laikais buvo 
naujas kooperacijos darbas 
Lietuvoje. Vėliau, o.tugv’yj 

• vietų pradėjo steigtis pnna-

Išdlrbėjal aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

50 metų prityrimoSuvlri

D?ėk kol pritinka, valgyk 
kųl patinka. Pirkite tiesiai U dirbtuvės it 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuviųmirė Spalio 1 d. 1987 m 

laukęs 62 imtų amžiaus. 

Kilo tš Lietuvos

Paliko dideliame nuiiUditnc 
poailnj Kazimierų Savickų, po- 
dfukrę Supbių Tagler ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas koplyčioje,
8864 80. Mulate d St.

laidotuvės jvyks Trečiadieni. 
Spalio 6 d., 1937 m. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas j Šv. Jurgio parap. bažny
čių- kurtoje jvyks .gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus 
ginOnes, draugus-ges ir patys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

šilima*.
Posūnis, Foitukrė lr Giminės.

Laidotuvių direktorius S PiMažeika .
Telefonas YARds 1138.

RAPOLAS MESJLaDSKAS
Mirė rugsėjo .30 d-. 1987 m., 

8:00 vaL ryto. sulaukęs 46 
metų amžiaus.

Kilo Iš Kauno apskr.. Bata
kių parap., Hurloklų kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame -nuliūdime 

moterį Marijonų, po tėvais 
-ViudkevJčitttė. kilusi iš Vištyčių 
parap., dukrelę Marijonų 10 m. 
am}., du brolius: Juozapų lr 
Pranciškų, brolienę Agnietę la
jų šeimų, pusbrolius Kasbniero 
ir Juoiųpų, jo žmonų Osų ir 
jų šeimų, pusseserę Marijonų 
Stankienę, ĄVoger) Kazimierų, 
tr daug kitų giminių, draugų 
b- pažystamų į-o Lietuvoje sese
rį -Onų -jr Jps- šeimų.

KOtum padbrvotaa 1498 So. 
48th Court, tįicero, Illinois.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
spalių 5 d. tš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J Sv. An
tano parap. ^bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po patooldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines

hfuošlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lt * pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Jfebtč,
Broliai, Bųu'fcmė. Sespn, Pbs- 
broUai, PusMCMags, šaogęržs ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius An- 
theny Petkus. Tel. Cicero 3109.

CHICAGO, ILI

Urba Flowcr Shoppe 
4180 Archer Avenue uisoTUviy

(HEKTORUI
CICEROS LIETUVIŲ 1 
ORKŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAIS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE j

MARIAI CHIC, 
LAIDOTUVIŲ

.. " MBS.
A. BITTIN

PAMINKLV IŠLIESĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

7'.;^' paminklų vertybes. Didelis
I’«qi> inkimas paminklų vi- 
šokių akmenų ir madų. 
kainos nuo $15 00 ir auk.

■HHBHHBHh a Lsa k antj s darb&s

BBBBHMB 3958 VVest lllth SL,
Telefonai BBVarly 000#

skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

AMBULANCE
DYKAI

8319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard <139A. A. SESUO M. SCHOLASTIKA

(JIEVA BUTRIMAVIČIUTfi)
Mūsą brangią ir mylimą Sesutę M. Scholas

tiką atokyrė Aukščiausas iš mūsų tarpo rugsė
jo 29 d., 1 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė 1890 m., gruodžio 25 d., 
Pittston, Pa. Duktė Andriejaus Butrimavi- 
čiaua ir Viktorijos Bamanauskaitės. Tėveliai 
mirę. Velionė išgyveno vienuolyne 28 metus.

Paliko nuliūdusias: Sv. Kazimiero Seseles, 
savo sesutę Eleną Puhliok ir jog Seimą; brolį 
Silvestrą ^ųtrūnavičių (Bertranu) Cbicagej, jo 
žmoną Oną Aukštikalnytę^ ją sūnų Silvestrą; 
brolį Albiną ir *jo žmoną Prancišką, Wilkes- 
Barre, Pa.; tetą, gimines Kingaton,«Pe., dr Wor- 
cester, Mass. _ *

Ijudotuvės įvyk g pirmadienį, spalių 4 jj,, 9 
vai. ryte. Po gedulingų pamaldų Sv. Kazimie
ro Seserų koplyčioje, 3001 W. Marąuette Road, 
■Chicago, Illinois, bus nulydėta į &v. Kazimiefo 
kapines. ,

Nuolankiai prašo maldų už jog vėlę: Sv. Ko* 
zitniero Seserys, broiiai, sesuo ir giminės.

Laidotuvių direk&ernie A- Petkus.

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone G&Ovehill 0JL42LAJDOTUVIŲ DIREKTORIUS

S. M. Skris 718 W«st 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-53-kiAMBULANCE

DIENĄ 1R NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4805-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel LAFAYETTE 0727

IR 4704 So. We»tem A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0881

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

2314 West 23rd place 
Phone CANaI 2515 

’ Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman Įg70 

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

DYKAI

I



o Pirmadienis, spalių 4 d., 1937,

ŠV. BALTRAMIEJAUS LIETUVIŲ 
PARAPIJOS ISTORIJA

Šv. Baltramiejaus Lietuvių 
parapijų, Waukegan, III., or
ganizavo lenkai ir lietuviai. 
Suorganizavę parapijai gavo 
dovanai tris lotus žemės. Ant 
tų lotų, nusipirkę dviejų au
kštų trobesį, jame įkūrė ba
žnyčių ir mokyklų.

Pagyvenę pradėjo nesutik
ti. Lietuviai nesidavė virsti 
lenkais. Lietuvių buvo dides
nis skaičius, tuo būdu lietu
viai liko susiorganizavusios 
parapijos šeimininkai. Likę 
vieni savo parapijos bažny
čiai pasirinko šv. Baltramie
jaus apaštalo vardų.

Pradžioje lietuviai lietuvį 
kunigų kviesdavosi sekmadie
niams iš Chicago, III. Atski 
rame lapelyje, krikšto metri
kai gerai paliudija apie tai. 

.Po metrikais, užrašytas rūgs. 
•mėnešio II*, dienų, 1S93 me
tais, kun. G. Kolesinsko. Kiti 
metrikų užrašai V”a užrašyti, 
7iue nigs. mėne.'io 5 dienos, 
■1900 metų iki J9J1 metų. To
liau matyt, kad. laikui bėgant, 
vyskupas paskyri pastovų kle 
l>onų. Pastovus klebonas ap
sigyveno gruodžio mėnesį, 
1901 metais.

Šie kunigai klebonavo Šv. 
Baltramiejaus parapijoj: M. 
Ser.alenskas (D.'(-1904), M. 
Girdžiūnas (nu< vasario 14, 
1904 m., iki kovo mėnesio), 
C. .Ambrozaitis (nuo gegužės 
1, 1904 iki spalių 13, 1905), 

•Juozas Stočkus (nuo sausio 
28, 1900, iki liepos 15, 1909), 
Mykolas Krušas (nuo rūgs.

19, 1909, iki kovo 23, 1913), 
C. Zaikauskas (nuę kovo 27, 
1913, iki kovo 29, 1918), Pr. 
Meškauskas (nuo baland. 11, 
1918, iki geg. 27, 1918), prof. 
P. Būčys (nuo birž. 2, 1918, 
iki lapkr. 2, 1918), J. Kloris 
(nuo lapkr. 9, 1918, iki lie
pos 31, 1931). Kun. Juozas J. 
Čužauskas kleb. nuo liepos 
31, 1931.

Parapija pasistatė naujus 
pastatus. Prie klebono kun. 
M. Smalensko parapija pasi
statė naujų klebonijų už $2,- 
500; prie klebono kun. Juozo 
Stočkaus, 190<? metais, pasta
tė naujų medinę bažnyčių už 
$11,000; prie klebono kun. My 
kolo Krušo, 1912 metais, pa- 

i sistatė naujų dviejų aukštų 
mūro mokyklų, su kambariais 
mokytojoms, už $16,000, ir ga
vo šv. Kazimiero kongrega
cijos seseris parapijos mokyk
lai vesti. Prie klebono kun. 
J. Klorio parapijonai pasta
tė naujų dviejų aukštų mūro 
klebonijų už $26,000. Kun. J. 
J. Čužauskui klebonaujant, 
parapija stato naujų mūro ba
žnyčių už $56,000.

Prieš pradėsiant naujų ba
žnyčių statyti, fonde parapi
ja turėjo $39,000. Parapijonai 
ir klebonas tikisi, kad pasi
seks bažnyčia pastatyti be 
skolos, o jei reiks užsitrauk
ti, tai mažę! skolų.

Depresijai užėjus, parapija 
ištiko didelė nelaimė. Liepos 
22 d., 1933 metais, apdegė ba
žnyčia. JĮ buvo prasta. Tat

RCA VICTOR

Pabandykite elektrikltij 
tono nustatymą, dabar. 
Jisai yra greitas, teisin- ’ 
gas, tikrai automatiškas. 
— Tik paspauskit guziką, 
ir gaunate 2 ūsu stotj. 
PerjOrų d i a 1 tonuoja 
short wave 60 syk leng
viau... paklausykit Sonic- 
Arc Magic Balso. Atei
kit šiandien.

".V

TRADF IN YOUR OLD RADIO' K

«EW CONTMM. ,

r./ £ 7 •ly”' H. v >

nutarta statyti nauja. Palai
kę metus apdegusių bažnyčių, 
kardinolui leidus, nugriovė. 
Po tos nelaimės reikėjo susi- 
kraustyti į mokyklos kamba
rius. Kad bent pusę žmonių 
sutalpinus, reikėjo suleisti po 
ra mokyklos kambarių. Tame 
kambaryj reikėjo ir šventų 
ir šiokių dienų per kelis me
tus laikyti pamaldas, reikėjo 
išsitekti. Nebuvo ko kito da 
ryti.

Šiais ‘metais parapijai pri
klauso 250 šeimynų. Už suo
lus moka 400. Parapijoj sielų 
yra 1000. Vaikų mokykloje 
150. Klebonu kun. Juozas J. 
Čužauskas, vikaru kun. V. 
Urba. Mokytojomis 4 Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys.

Spalių 10 dienų, 1937 me
tais, 3 valandų popiet, šven
tinsime naujai bažnyčiai ka
mpinį akmenį. Jį šventins di
džiai gerb. J. M. pral. My
kolas Krušas asistuojant kle
bonams: kun. A. B riš k ai ir J. 
Paškauskui. Pastarasis ir pa
mokslų pasakys. Klebonas 
kun. Juozas J. Pužauskas ir 
kun. V. Urba, ves tvarkų. ,

5 valandų popiet, ir iš va
karo parapijonai sueis į dr- 
jų salę pokyliui, kurį rengia 
parapija. Valgius patieks Šv. 
Onos draugijos narėsi Poky
lyje dalyvaus pral. M. Kru
šas, kun. A. Briška, kun. J. 
Paškauskas, miesto majoras 
M. Talcott, No. Chicago ma
joras Dromey, žymūs valdi
ninkai ir visi parapijonai. 
Bus ir niuzikalė programa.

Pirmieji parapijonai lietu
viai buvo šie: Dominykas No
rkus, jis neseniai mirę. My
kolas Rūta tebėra gyvas; Jo
nas Visockis miręs ir Kazys 
Gustas. Tai pirmieji pionie 
riai atvykę į Waukegan, III

Brangus brolau! Jeigu Sn 
raštas išsilaikytų bažnyčios 
kampiniaime akmenyje svei
kas, ir ąveikas patektų į Ta
vo lietuvi rankas bekasinė
jant bažnyčios apgriuvusius 
pamatus, gal, už šimto metų, 
susimildamas jo nenumesk, jį 
skaityk. Nes jame rasi žinių 
apie pradžių parapijos: kad 
lietuviai iš Lietuvos bei ki
lų miestų suvažiavo į Wauke-z
gan, kad lietuviai buvo dori, 
buvo gilaus šv. tikėjimo žmo
nės. Jie Dievo ir švento tikė
jimo vedaimi pastatė šv. Bal
tramiejaus lietuvių bažnyčių 
sau ir savo vaikų vaikams. 
Gal mūsų čia pasirašiusių ne-

VIETINES ŽINIOS Laisvei Apginti Reika- kurU> pagrindo tautos vieny- 
linga Jėga bė ir jos garbė,

_______ Mes tiek daug priekin esa-
(Tęsdnys iŠ 5 pusi.) -me nuėję, laisvos Lietuvos

. ..... .......... vaizdas šiandien tiek daugturėti. Lauvę raku. U- sbiriasi nuQ .Qs 
išsaugoti ir apginu, o vai2j0| ka(J gaJime džiaugtis

SVEIKINAM PRANCIŠKUS
Šiandien šv. Pranciškrm 

šventė. Mūsų tautiečių tarpe 
yra daug, kurie nešioja šio 
garbingoj# šventojo vardą.
Tokių* tarpe yra kun. Pran- 
c’fkus Vaitukaitis, Šv. Juo
zapo par. klebonas, kun, Prn- 
n« iškus Juškevičius, Šv. Kry
žiaus ligon:nės kdpeliona< 
kun. Pranciškos Lukošius, Gi 
mimo par. vikaras, Pranciš
kus Čižauskas, LRKSA CW- . . .
cagos apskrities pirmini ūkas. H J7tus’ laukdcvna ten sav0 paskelbto nepriklausoma vai-’
ir daug kitų. Visus nuošiid-

i • • *r •
IMPORTANT NfVV HAUIRES!

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3409-11 So. Halsted St.,
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKO PROGRAMAI —
| Nedčliomia iŠ stoties WCFL — 970 Kil., nno 7:30 iki 8 vai. vak.

Ketverjraia ift stoties WIIFC — 1420 Kil. nno 7:00 iki 8:00 v. ▼. 
Psnedt'liais ir Petnyčiomia ift stoties WAAF 920 Kil., kaip 4v. ▼. 
Kiekviena ryta ift stoties WGEfi — 1360 Kil., kaip 9:30 v. ryto.

tam reikalinga galia.

CLASSIFIED
PARDAtlMUI

Restoranas-Ta vernas, re ra vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Atsišauklt:

8803 So. Kedzie Avenue

tiek daug gero pasiekę. Dėl •’

NAMAI IR RENDOS SMARKIAI 
KYLA. VIRK NAMU DABAR—NES 

DAR YRA BARGENŲ

■p . *1 ; t J C - w * » Bridgeporte arti Šv. Jurgio bažny-
rasKiiai s ia:svos i.'.eiuvos mllms yra hramrios toslč,°° yra 6 fl. mūro namas, belsmon-

šnkiui nasiirirdf lietuvio Sfl . -U , . I ,a8- vUSk°' Ka ra ios Ir t.t. Neša gebu K1 UI, pasiglltio lieiu\.io SQ- prastutės vėliavos, po kuno» «•» procentą. Kaina tik 11250. I- 
monės balsas, kaip to paukš- mja į^Pę^Sl Rusijoje lietuviai, Brighton0 Parke, vra mūro namas, 

čio giesmė narvelyje. Ka^tų kariai. Ji0S vwl6 prie to> kad
paukštį paleis, kud galėtų magy kariuomenė pasipuoštų 
laisvai plasnoti sparnais? Lie gražesnėmis vėliavomis. Mes 
tuvos Tarybų jautė šių tra-j nepamirštame. Kartų kar 
gingų tautos budį ir žvalgėsi f|3g minės, kaip Lietuva buvo

šalies vyrų ir kitų savo tau-
žiai sveikina,,w ir linkime jj.1 «WI P»j«gV, ir labai nudii,

2 po 5 kamb. Ir 1-4 kamb. 
tik >4300. JmokPt >1200.

Marąuette Parke. 2 fl. o 6 kamb., 
apšildomi, viai moderniški (rengimai. 
Randasi arti parko. Kalno tik 18500.

Marąuette Parke, mūro "bunga- 
lows” 4. 5 arba 6 kambarių, kurios 
tapo paimtos už skollų nemokėjimą. 
Dabar parsiduoda labai pigiai; kaina 
nuo 83600 ir aukščiau.

Marąuette Manoię skubiai parsi
duoda biznio namas, štoras ir 3 fle
tai. Kaina tik 810,600.

Marąuette Parke; 4 fletų moder
niškas mūro namas, kuris kainavo, 
pabudavoti apie 828.000. Dabar par
duodame tik už 813,600.

stybė ir kaip ji buvo ginama.
Mes džiaugdamos sveikifla-go, išgirdusi, kad ten, visuo

tinėje Rusijos suirutėje, tel
kiasi ginklo pajėga Lietuvos 
laisvei ginti. Mes žinome, kaip 

Prie Irving l’ark bulvaro tautinei srovei teko kovoti ne 
nepažįstamas automobilistus tik su svetimaisiais, bet ir su 
grųsinimų įsivaręs Mrs. F. savaisiais, skelbusiais žmoni- *r re^kiame giliausios pagai-
Furnsvrorth, 25 m. amž., n j jos laisvę ir tautos nelaisvę. ^X)S tienis 3U draugams, kurio 
nusivožęs į preres prie 81 ir1 Mes matėme vakar vaidinant P9^11^0!0 sav,° gyvybę Lietu-^ 
Fairfield gatvių kėsinosi :š-! misterijų, kur ta prieštaringa va*» būdami lietuvių karių ei

ginusių metų.

NEPAVYKO NIEKŠUI

niekinti. Moteriai pasiprieši
nus, tarp jų !?.'Io muštynės. 
Moteris ęiekšų gerokai apkū
lė Viskų pametęs niekšas pa 
bėgo.

Pranešimai

mintis buvoi taip aiškiu pa
veikslu išreikšta.

Suskato Rusijoje telktis lie 
tuviai kariai būriais ir bata
lionais, daug vargo ir sielvar
to iškentėję, ir susitelkė po 
lietuviškomis vėliavomis. At-

BRIDGEPORT. — Draugi- , , ,. . ,. • . .. ' budo lietuvių karių sųmone,
■>a Saldžiausias Širdies vieš-', ... , ,.... . . bet jaems nepavyko svetimo-
paties Jėzaus laikys mėnesini, . - , . XT{, *• •. . , ,. . ,. ■ je' salyje išlikti ir sutapti
susirinkimų antradieni, spaliui , „ . XT ,
« 7-30 vai vakare'Chiro 'drallgen' Neger‘aUS b“V<> K

\ . . . . .. . ,, (pačioje Lietuvoje. Taryba no-gos lietuvių Auditonjoj. Ma- ..® reJo sudaryti ginklo pajėgų,lonesite visi nariai atsilanky- , , ... . . .... . . . bet neturėjo, nei karininkų,
ti į šį susirinkimų, nes ran
das daug'svarbių dalykų sva
rstymui draugijos labui.

Nut. rašt. Frank Bakutis 
1«

Naujosios Chesterfield 
Programos — Tik

ros Vaišės

Liggett jVĮeyers Tobacco 
Kompanija sn džiaugsmu pra
neša eilę naujų Trečiadienio 
vakaro radio programų, ku
rias išpildo pasaulio žymiau
si artistai. Andre Kostela- 
netz bus vedėjas Cbesterfield 
orkestras, ir Deems Taylor 
gerai žinomas muzikas kriti
kas ir rašytojas bus Meistras 
Ceremonijų.

nei reikiamų sųlygų. Okupa-

me tautinės šventės proga su- 
trinkusius ano meto karius,
kaip mūsų kariuomenės pirm- j Tad.dSw Tam!
takus, paplitusius po visų kra 8,08 manote P,rktl namą, nežiūrint 

štų ir dirbančius savo darbų,
kurioj vietoj ir kokio dydžio, ma- 
louSkite kreiptis pat mus, o mes mie
lai parduosim tokj namą, kokio JOs 
ieškote.

K. J. MACKE (MAČIUKAS) 
2846 West 0»th St.
Td. Prospect S140

lėse, svetimoje arba savo ša
lyje. Garbė ir 'meilė Tėvynės 
gynėjams.

Sutuoktuvės

Žinomo westsidiečio ir 
“Draugo” spaustuvės darbi
ninko K. Boguslovo jaunes
nioji sesuo Elena susituokė- 
praeitų sekmadienį, spaljo 3 
d., su llarry Gunkelman. Su
tuoktuvės įvyko Evanstone, 
vietinėje katalikų bažnyčioje.

K. Boguslovas su savo ki-

RENDON KAMBARYS

Rendon šviesus, apšildomas, gražus 
kambarys? atsišauklt

2522 West 45th Street 
Chicago. III.

PARDAVIMU NAMAS

4354 So. Maplewood Ave., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
pardavimo — našlė. Atsišauklt 10737 
So. Michigan Ave.

PARDAVIMUI BPCERNfe
Pardavimui bučernė Ir grosernė. Ge
ra ir sena vieta. Pigiai. Ru ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo,

1308 So. 49th Ave.. Cicero, Iii.

cinės valdžios buvo užginta'ta seserimi buvo liudininkais, 
bet kain turėti ginklų. Pas-! Jaunavedžiams linkime lai- 
kelbta Lietuvos laisvė, bet ji .mės ir laimingo gyvenimo! 
tebebuvo sukaustyto.

Mes laukėme sugrjštant iš Filmos iŠ LlCtUVOS 
Rusijos savo karių. Ir susi- Chicagoj
laukėme, tik ne po viena vė- _____ t
liava susibūrusių, bet po vie- gionjig dienomis atvyka ig 
nų ir po kelis, didžiausių kau j j Cbicagų filmininkas1 
tynių išsklaidytus. Ir kai vi j j; <>liksas Žigas, kuris rodys j 

vėliausiai nuimtus vaizdus, iš 
Lietuvos. Čia išbus porų sa-1 
vaičių ir stengsis aplankyti, 
visas mūsų parapijas.

suotiname sūkuryje buvo nu 
galėtos įvairios priešingos sro 
vės, jie sugrįžę padėjo pagri
ndų mūsų kariuomenei Taigi 
savosios giinklo jėgos suma
nymas pavyko įvykdyti tik
tai Lietuvoje.

Šalia didžio Tarybos žygio,

Priežodžiai

Mažas grūdelis didžiu me
kad paskelbė Lietuvų laisvų, 

Sekantieji yra grupė iš tų atstatyto nepriklausoma val- 
kurie pildys prognumus, var- stybė, buvo antras didelis mū
du “It’s Chesterfield Time” 
yra: Jascba Heifetz, Lily 
Pons, Kirsten Flagstad, Lti- 
crezia Bori, Albert Spalding, 

bus jau nei vieno gyvo, nei' Nino Martini, Bidu Stiyao, Jo-
Waukegan, nei kitur; gal mūs se lturbi, Ežio P.inza, Roso 
kaulai kapuose trunės, o tu. Bampton, Elizabeth Retbberg, 
lietuvi, sukalbėk kad ir tru- Lote I^limann, Jobrt Charles 
mpus jmterėlius už mūsų šie- Thomas. Nuuiarama, kad šis
las. Tuomi mums padarysi g»*- 
rų darbų už pastatymų jauna- 
jni kartai naujos mūro baž
nyčios.

Kun. Juozas J. čužauskas
kleboną;

JAM NEUŽTEKO $3,500 
METINĖS ALGOS

džiu užauga.

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

' F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

COAL
Aiųrlya

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ................... . $6-00
Mine Run ............... 5-75
Egg ........................... 6-00
Nut 1........................... 6-00
Screenings ............... 4-75

PIRKIT DABAR! t KAINOS 
GREITU KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

sų tautos žygis — karinės pa 
jėgos sudarymas.

Minėdami šiandien didingų
jų Lietuvos senovę, 'mes žvilg- 
terėjanie atgal į tų netolimų 
praeitį, kada ir kaip buvo da
roma naujosios Lietuvos ka
riuomenė. Cii susirinkę D’d- 
ūiojo Karo kariai yra m tik

Kas nori būtinai atsiekt: 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

tlnnnnt Mintyti sau uaoją narni) 
ir prrtaisvti senę, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
v Contractor and Bnilder,

8759 So. Mnple^ood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

R E N D O N SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Ave. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje, 
randasi visi patogumai. Pi- 
gi renda. Tel. Laf. 4112

programas pritrauks milijo- Į didžiųjų įvykių liudytojai, bet 
m s muzikos mėgėjus. i ir laisvosios ginkluotos Lie-1

Penktadienio vakarais kitas tuvos saugumo nešiotojai.
Cbesterfield muzikos progra
mas iš Hollywoo<l >u Alice 
Faye, einemos, populia- 
riškiausia dainininkė, sy
kio su Hal Kemp ir jo orkes
trą, programai bus leidžiami

Raj-mond Cnmptoo, 37 tiesiai iS Wil»h<.r<- R»ulev«nl,
gyv. 7914- Eberbart ave., kny^ 
gvedis Steel Sales Corpora
tion, 129 Jefferson st., neuž
teko metinės algos $3,5G0. 
Kad pasirodžius draugams ge 
ru spenderiu, išęikvojo kom
panijos $5,000. Dabar atsidū- 
”3 už grotų.

Hollyw,ood, Calif.

'Mes lenkiamos tai vienin
gai idėjai, kuri leido tam lai-, 
svės paukščiui pakilti aukš
tyn, abiem sparnais suplas
nojus. Istorikas, be abejo, į- 
vertins tų žygį, kaip toli už 
Lietuvos ribų joa sūnūs sten
gėsi sukurti karinę pajėgų,

Dėl Footbolės mėgėjų, ket- bet jis negalės vaizdingai at-
virtadienio ir šeštadienio va
karais, Chesterfield leis pro
gramų duodant vėliausias 
Pootbolės žinias ir rokundas, 
šias programus diriguoja Ed- 
die Dooley ir Paul Douglas.

jausti, kiek todis pastangoms; 
teko sunkumų nugalėti. Isto-] 
rikas sąvokų tmrėps, kas bu-, 
vo giliai jausto ir iškentėto' 
ir pasakys, kartų kartoms, 1 
kad tai būto didelio įvykio,

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
, ■ • \ •

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAtTRIO FVEL OIL RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MTERĄ 
SU CITY SEALER APMŪRYTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020 z

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26ili St., Chicago, III.

KURJDI AI,ĮĖJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiie 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


