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NACIONALISTAI RENGIA NAUJA 
PIRTĮ MADRIDO RADIKALAMS

Radikalų pranešimai apie 
sukilimus yra prasimanymai

SALAMANCA, rugp. 1. — 
Visuose kava frontuose Ispa
nijoje apsistoję svarbesnieji 
veikimai. Tas reiškia tylą. 
prieš naują audrą, kaip aiš
kina stebėtojai.

Patirta, Madrido ir Valen
cijos radikalą kariškos pajė
gos yra suirusios. Milicinin
kų ir svetimšalių brigadų at
sparumas nublankęs.

Kai nacionalistų kariuomenė 
grūmėsi su baskais dėl Bil
bao, Madrido radikalai naudo
josi proga. Madrido vakari 
niam fronte jie sukėlė puoli
mus ir kyliu įsiveržė į nacio
nalistų pozicijas. Bet naciona
listai paėmė Bilbao ir karino- 
menės dalį pasiuntė Madrido 
frontan. Radikalai iš naujo 
ištrenkti iš jų laimėtų plotų 
ir nustumti atgal į Madridą.

Dabar nacionalistai atnauji
no savo žygius izoliuoti Mad
ridą iš rytinio šono ir galuti
nai perkirsti Madrido Valen- 
ęijos vieškelį. Kaip tas bus

HENDAYE, Prancūzija, rh-. • I
gp. 1. — Ispanų radikalai ke
linta diena skelbia, kad nacio
nalistų valdokais© srityse rei
škiasi gyventojų sukilimai ir 
kai kur net kariuomenė maiš
tus kelianti. H •

Nacionalistų vadovybė griež 
tai užgina tas radikalų sklei
džiamas žinias apie sukilimus 
it maištus. Pūžymi, kad tai 
paprasta raudonųjų propagan
da.

IŠ Salamanoos nacionalistai 
praneša, kad Cordoba provin
cijoje daugiau kaip 2,000 ra
dikalų milicininkų pasidavė 
nacionalistams.

Nacionalistai ir gi patvirti
na žinią, kad prieš keletą die
nų Brunete bare — Madrido 
vakaruose — ’ sunaikinta vi
sa tarptautinė radikalų briga
da, kurios priešakyje buvo 
sovietų gen. Vladimiras Aru- 
bensko. Kad nepakliūti į ne
laisvę, šis generolas nusišo
vė, bet jo-štabo nariai suimtu

IENISJRUGPIŪČIO- AUGUST 2 D., 1937.
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Peipingo uostas, apie kurį kinai ir japonai sutraukia 
tarp Kinijos ir Japonijos eina ir be oficialaus paskelbimo.

Statas pnnAt dariu valandų ir 
atlygiam bilių

gausingas kariuomenes. Karas

KARDINOLAS KONSE
KRUOTAS VYSKUPU

atsiekta, pažymi stebėtojai, NaciojųU^tų pajėgos ryti-
Madridas bus paimtas ir Va
lencijos radikalų režimas par
blokštas.

niain Madrido šone yra tik 40 
mylių nuo Madrido Valencijos

| vieškelio.

Nankingo vniansybes karimnae 
zygšoja prieš japonus

Tientsino kiniečiai nukentėję; 
kol kas japonams sekasi

ŠANGHAJUS, rugp. 1. — 
Japonų kariuomenė ikišiol sė
kmingai veikia Peipingo sri-

armijos 1812 metais atsimetė 
iš Rusijos radę sudegintą Ma
skvą. Ar tos rūšies taktika

(vje, visur naikindama negau-įmūsų laikais gali ką gelbėti,
ringus kiniečių garnizonus. 
Tientsino miesto kiniečių gy
venamoji dalis baigiama 
griauti ir deginti Tenai žu
vę daug civilių kiniečių nno 
japonų lakūnų orinių bombų 
ir artilerijos šovinių. Rodos, 
japonai neužilgo užgrobs visą 
Peipingo sritį ir baigsis krau
jo liejimas.

Tačiau taip nėra. Nankingo 
centrinė vyriausybė pasiuntė 
gausingą kariuomenę į šiauri
nę Kiniją prieš japonas. Šios 
kariuomenės priešakinės dalys 
>va jau už 20 mylių nuo Pei
pingo. Japonai lakūnai siun
čiamą kariuomenę puola, dide
lius nuostolius padaro. Tas 
nepalaužia kiniečių centrinės 
vyriausybės pasiryžimo ginti
savo šalį ir kariuomenė stu-

. . . » mi&si pirmyn.

daug kas abejoja, atsižvelgus 
pirmiausia, kad ir į susisieki
mų priemones ir naujovinius 
ginklus.

Tik viena aišku, kad kaip 
kiniečių kariuomenė susikirs 
su japonais, prasidės tikrasis 
karas ir baisus kraujo lieji 
mas.

L VYČIŲ SEIMO VIETA
Rytoj įvyksta Lietuvos Vy

čių jubiliejinis seimas. Jis iš
kilmingai prasideda lietuvių 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioj, dalyvaujant JE. vysku
pui M. Reiniui. Sesijos įvyks 
parapijos salėj — 1922 Leo 
Str., Dayton, Ohio.

Į VYČIŲ SEIMĄ

Organizuoti darbininkai griež
tai priešingi biliui

AVASHINGTON, rugp. l.~ 
J. Valstybių senatas 56 bal
sais prieš 28 vis gi pravedė 
administracijos iškeltą darbo 
valandų ir atlyginimo bilių.

Sulyg šįo bilųms, visose 
pramonėse ir įmonėse darbi
ninkai negali gauti mažesnio 
kaip 40 centų atlyginimo už. 
darbo valandą ir savaitės dar
bo ilgumas negali būti dau
giau kaip 40 valandų.

SOVIETAI STATO KLIŪ
TIS NESIKIŠIMO KO

MITETUI

LONDONAS, liepos 31. — 
Nesikišimo komitetas Ispani
jos reikale ir vėl nutraukė po
sėdį nieko neišsprendęs. šį 
kartą sovietų Rusijos atstovas 
ambasadorius Maiskis suardė 
posėdį.

Komitetas ėmėsi rimtai svar

RYTOJ DETROITE IŠKIL
MĖS; ARKIVYSKUPO IN- 

6RESAS
DETROIT, Mich., rugp. 1. 

— Rytoj Šia atvyksta pirma
sis šiai naujai arkivyskupijai 
Popiežiaus skirtas ganytojas 
JE. arkivyskupas E. Mooney.

Ant rytojaus įvyks arkivys
kupo ingr-eeaa. Popiežiaus de
legatas J. /Valstybėms JE. ar- 
kivyskupąs A. G. Cicognani 
bus bažnytinių iškilmių prie
šakyje.

SUIMTI UŽ BAŽNYČIŲ 
ATIDARYMĄ MEKSIKOJE

MEXICO CITY, liepos 31.- 
— Chiapas valstybės mieste 
Las Caeas suimta aštuoni ka-
talikai ir uždaryti į federalinį

JAPONAI SUDARYS SA
VĄJĮ REŽIMĄ ŠIAURINĖJ 

KINIJOJ
VISA SRITIS POLAIPSNIUI 
- BUS PAKEISTA VAL- " 

STYBE
ŠANGHAJUS, liepos 31. — 

Japonų “karo pajėgos ir toliau 
Tientsino ir Peipingo apylin
kes valo, kad ten neliktų jų žy 
giams priešingos kiniečių ka». 
riuomenėe. Savo ruožtu japo*- 
nų vadai jau turi paruošę p!a-» 
nūs ko veikiau sudaryti nepri
klausomą Kinijai Peipingo 
Tientsino teritorijai režimą 
Šis režimas iš pradžių vadin
sis “Peipingo taikos išlaiky* 
nuo* komitetas”.

Komiteto pirmininku japo
nai turi išrinkę kinietį Čiang 
Čao-tsungą, 78 m. amžiaus.
Jam pageltoje bus veikiantys

Žiniomis iš Nankingo, ki 
niečių centrinė vyriausybė 
nusprendusi imtis rusų takti
kos Napoleono laikais. Šiau
rinėj Kinijoj viską išgriauti 
ir išnaikinti, kad grobuoniai 
japonai ten niekur nieko ne
rastų ir būtų priversti paei-

Į Vyčių seimą Dayton, O. 
šiandien vidurnaktį išvažiavo 
vicepirm. J. Petraitis ir M. 
Petraitienė, J. Glebauskae, A. 
Varaniutė, E. Petraitytė ir K. 
Stulgaitis iš Kenošos. Anksti 
gi rytą: P. Blozis, kun. M. Ur
bonavičius, S. Šimkus. I. Pa

traukti taip, kaip Napoleono kęltytė ir J. Juozaitis.

- jfe

Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas gi nustato atlygi
nimą ne mažesnį kaip 70 cen
tų ir darbo valandas nuo 35- 
iki 40.

Kaip matosi, atlyginime y- 
ra didelis skirtumas.

Organizuoti darbininkai 
šiam bilivi griežtai priešinasi. 
Jų vadai pareiškia, kad jei 
biiius bus kongreso pravestai 
ir vykdomas, sukels dar di
desnį nedarbą šalyje.

BAŽNYTINES REOR
GANIZACIJOS DAR

BAS ETIOPIJOJE

ROMA, liepos 31. — Liepos 
25 d. Šv, Petro bazilikoje įvy
ko įspūdingos ceremonijos. Jo 
Eminencija kardinolas Tisse
rant, Rytų Bažnyčios kongre
gacijos sekretorius, konse
kruotas vyskupu.

Konsekratorium buvo Jo E- 
min. kardinolas Pacelli, Po
piežiaus valstybinis sekreto
rius. Kokonsekratoriais — JE. 
arkivyskupas G. Migone ir 
JE. vyskupas C. J. E. Rusch 
iš Strasburgo.

Šiose nepaprastose iškilmė
se dalyvavo daug Bažnyčios 
dignitorių, tarp kurių buvo ir 
vyskupas H. P. Rohlman iš 
Davenporto, Iowa. Taip pat 

i buvo ir diplomatų.

VATIKANAS, liepos 31. — 
Pranešta, kad bažnytinės re
organizacijos darbas Etiopijo
je sėkmingai užbaigtas.

Šventasis Sostas ėmėsi šio 
darbo, kaip tik italai užkaria
vo* tą Afrikos kraštą. Darbas 
buvo skubotas ne tiek dėl to,

styti klausimą, kad ispanų na kad ten yra plati dirva mieio-
cionalistus pripažinti kariau-(nie įdavimui, bet ypač dėl to, 
jaučiai puse. Maiskis griežtai kad teikus reikalingą dvasiš
pasipriešino pripažinimui. 26 
valstybių atstovai pasidavė.

PROTESTUOJA UI ATLE1 
DIMĄ IŠ DARBO

NEW YORK, rugp. 1. h- 
Apie 5,000 vyrų ir motorų 
vakar čia pikietavo WPA ra
štinės. Protestuota už atleidi
mą daug darbininkų iš vie
šųjų darbų.

PABRANGINTAS PIENAS

Pieną išvežiojamos kompa
nijos Chicagoj pabrangino pie 
ną iki 13 centų kvortai Tki- 
šiol bnvo 12 centų.

Kompanijos aiškinasi, kad 
jos priverstos daugiau mokė-

ką patarnavimą italams kolo
nistams.

Kol kas kolonizacija dar ne 
pradėta dideliu užsimojimu. 
Bet šiandien Etiopijoje dirba 
dešimtys tūkstančių italų dar
bininkų prie tiesimo kelių. Jie 
reikalingi dvasiško patarna
vimo.

PASKELBTAS ISPANIJAI 
Šventasis globėjas

BILBįAO, Ispanija, liepos 
31. — Nacionalistų vyriausia
sis vadas gen. Franco paskel
bė, kad Ispanijai šventuoju 
globėju skirtas šv. Jokūbas Di 
dysie. Bažnyčios valdžia šio 
globėjo Šventei paskyrė liepos 
25 dieną. Ši šventė minėti li

ti už pieną ūkininkams taip met ir kas metai bus minima.
pat didesnį atlyginimą iive- I ------------------------
žiototoms. | PLATINKITE “DRAUGĄ”

kalėjimą. Suimtieji kaltinami, 
kad jie pajėgomis ten atidarę 
keletą bažnyčių, kurios nuo 
1933 metų uždarytos.

Suimtieji pareiškia, kad 
bažnyčias atidarė katalikų mi
nios. Jie nevadovavo minioms. 
Suėmimo priežastis yra pap
rastas politinis kerštas. Suim
tieji dirbo šalies politikoje ir 
norima juos pašalinti.

30 PRAVOSLAVŲ SUIMTA

DE PAUL UNIVERSITE
TAS STATO NAUJUS

NAMUS

De Panl universitetas Chi
cagoj pradėjo statyti naujus 
namus — Science Hali — Mo
kslų Rūmus. Pastatymas atsi
eis apie 250,000 dol.

NACIAI KETURIEMS 
NUKIRTO GALVAS

BERLYNAS, rugp. 1. — 
Ploetzenzee kalėjime teismo 
nuosprendžiais įvykdyta mir
ties bausmė su giliotina ketu
riems “išdavikams.”

U« “SĄMOKSLĄ

MASKVA, rugp. 1. — Iš
kelta aikštėn, kad Oriolo* apy-

sis komitetas iš šešių kitų se
nyvų kiniečių, priklausančių 
Anfu klikai, kuri pasaulinio 
karo laiku valdė Peipingą ir 
iš japonų už pasitamavimus 
gavo daugiau kaip 300 milijo
nų dol. sidabru.

Japonų planų įžengiamieji 
žygiai yra panašūs japonų pro 
cedūrai Mukdene 1931 metais. 
Ir Mukdene* japonai iš prad- 
juų sudarė taikai išlaikyti ko
mitetą. Neužilgo iš jo išsiri- 
tuliojo Mandžiuko vyriaueyM 
ir sostas.

Peipingo taikos išlaikymo 
komitetą sudalys 40 narių

linkėse suimta 30 pravoslavų, Jame w miM.
jų tarpe vienas vyskupas ir 
12 šventikų, nž “sąmokslą”
prieš sovietų vyriausybę. 

Čekos agentai tvirtina, kad
suimtieji organizavę sodiečius 
tikslu sugriauti sovietų vy
riausybę. Be to, kaltinam', 
kad paskleidę priešsovietišką 
maldų.

Suimtųjų likimas ' nežino
mas.

N. C. W. C. SEKRETORIUS 
PAAUKŠTINTAS 

PRELATU

AVASHINGTON, liepos 31. 
— Šventasis Tėvas Pijus XI 
pripažinio* naminio prelato 
(moneignoro) titulą N.C.W.C. 
(Nacionalės Katalikų Gerovės 
konferencijos), generaliniam 
sekretoriui kun. M. J. Ready.

to savivaldybė, prekybos rū
mai, bankininkų sąjunga, spau 
da ir kitos kelios grupės-

Komitetas neturės vykdomo 
jo autoriteto. Autoritetu bus 
japonų štabas ir komitetas 
jam tarnaus.

Japonai kol kas nepasisako, 
kad jie turėtų tos rūšies pla
nus, o Nankinge šaukiama vi
sai Kinijai sukilti prieš įsiver
žusius japonus ir juos suginti 
stačiai į jūrą.

Stebėtojai nurodo, kad ja
ponai veikiai apsidirbs su ki
niečių kariuomene šiaurinėj 
Kinijoj. Nankingo vyriaueyb* 
grasinimai jų nepaveiks. J: 
ponai pasirinko laiką, kai so
vietų armija Sibire negali 
dėti kiniečiams dėka Sta Ii 
kovai prieš troekrninkus.

S V

i
HORNERIS PASIUNTĖ SAVO ATSTO

VUS Į WASHINGTONĄ

šalies vyriausybės taip va
dinamas “sočiai security” 
(socialės apdraudos) boardas 
sustabdė Illinois valstybei ža
dėtą dalį senatvės pensijų mo- 
kčjimui. Boardas rado, kad 
išmokėjimai netvarkingai ve
dami, taip kad boardo audi
toriai negali išmokėjimų pa
tikrinti. Sustabdžius vyriau
sybės dalį, valstybė palieka
ma pati viena rūpintis senat
vės pensijų išmokėjimu. O tas 
reiškia, kad ateityje viena 
valstybė mokės pensijų tik

pusę to, kiek ikišiol bnvo mo
kama su vyriausybės parama.

Gubernatorius Horneris to- 
ardo nuosprendį vadina tie
siog tironišku, klaidingai pa
informuotu apie pensijų išmo
kėjimus Illinoise. Pareiškia, 
kad valstybė neapleis savo 
senųjų žmonių.

Gubernatorius į Washing- 
tonų pasiuntė du savo atsto
vus paaiškinti toardui kaip 
stovi dalykai ir reikalaut:, 
kad jis atšauktų savo nuos
prendį.

18,000 ANGLEKASIŲ NUT« 
RAUKE DARBĄ

STRINGFIELD, UI., - rn- 
gp. 1. — Apie 18,000 anglia
kasių, priklausančių unijai 
Progressive Minera of Aknei i, 
ca, nutraukė darbą nepfldzv- 
rius kontrakto su kompanijo
mis. Nesusipratimai iškilo <H0 
darbo sąlygų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

pastovu, šilčiau.
Saulė teka 5:45, leidžiasi 

frtOB.
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Lietuvos Pripažinimo Sukaktis

. 1922 ui. liepos 27 d. Jungtinės Ameri
kos Valstybės oficialiai pripažino Lietuvų 
nepriklausoma valstybe. Šių pripažinimo su
kaktį gana plačiai paminėjo “Darbininkas”, 
nes, anot jo:

Didžiųjų valstybių, o ypač Jungtinių 
Valstybių pripažinimas Lietuvai buvo labai 
svarbus ir reikalingas. Visa mūsų tauta, iš
skyrus tuos, kurie trattkė Lietuvų į Mask
vą, gyvai ir energingai darbavosi, kad iš
gautų Lietuvos pripažinimų. Tuolaikinis Lie
tuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskius 
paskyrė Pasiuntiniu Amerikai gabų diplo
matų p. Voldemarų čarneckį, dabartinį at
stovų Italijai, kuris čia sukvietė sau į talkų 
žymiausius mūsų išeivijos vadus, būtent, 
adv. B. F. Mastų (Mastauskųl), adv. A. Mi
lerį, kun. ,1. J. Jakaitį, MIC., kan. Dr. F. 
Kemešį ir kitus.

Gerb. Voldemaro Čarneckio iniciatyva 
liepos 19 ir 20 dd., 1922 m. įvyko Lietuvos 
Paskolos stočių atstovų suvažiavimas. Ka
dangi vadinamieji tautininkai - sandariečiai 
buvo nepatenkinti Lietuvos Pasiuntinio per
maina (Lietuvos Pasiuntinys p. J. Vileišis 
metai prieš tų įvykį buvo atšauktas ir Pa
siuntiniu paskirtas p. V. Čarneckis), tai jie 
tų suvažiavimų boikotavo, naująjį atstovų, o 
kartu ir toos*, būtent katalikus, kurie jam 

. padėjo dirbti sunka lietuvybės ir Lietuvos 
jv^pripažminio išgavioto darb^ ąpi^ižė ir dar- 

bų trukdė. Bet suvažiavimas buvo gausus 
ir sėkmingas. Tomis dienomis Wasftingtone 
įvyko trys svarbūs lietuviams ir Lietuvai

A <4 tda (socialistų ir sandariečių) dar labina |
Tuoj po suvOžiaviino laisvamanių span Surinko J. T. M.

5 KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE
Sulietuvino S. Laka*

pradėjo šmeižti suvažiavimų, jo dalyvios ir 
Lietuvos Pasiuntinį. Ypač visus stebino tau 
t mink ų - sandariečių organo “Sandaros” 
atkaklus puolenas katalikų ir jų vadų kuni
gų už tai, kad jie nuėję pan J. V. Preziden
tų llardingų ir kai kuTiūos senatorius Wa- 
sbingtone prašė Lietuvų pripažinti nepri
klausomų de jure. Tas laikraštis “Sandara“ 
rašydamas apie įvykusių konferencijų lie
pos 19 ir 20 dd., 1922, Washrngtone, pareiš
kia: “Tėveliai... lankėsi pas prezidentų ir 
kai kuriuos senatorius... Sunku yra manyti, 
kad “tėvelių” tas slenksčių trynima* kų \Mi 
nors galėt, padėti Lictntoa ktanaimn”. Bet K|. ,j >Wni<Jo 
tas teveliu lanKymasis pus prezidentų ir se
natorius laimėjo Lietuvos pripažinimų.

Liepos 27 d., 1922 m. J. V. Valstybės 
Departamentas paskelbė formalį Juftg. Val
stybių pripažinimų taip vadinamoms Pabal
ti jos valstybėms, būtent, Lietuvai, Latvijai,
Estonijai ir Albanijai. Šių žinių paskelbė 
visa Amerikos spauda. Lietuva ir visa išei
vija užsidegė džiaugsmu. Suruošta miRioiš 
kos manifestacijos Lietuvoje ir Amerikoje f® **’*£”** pabirtus asmv

Tai buvo didelis moralis laimėjimas vi-I* 8 ‘
sos mūsų tautos ir lietuviškos kantrybės, 
pasiryžimo ir pasiaukojimo vaisias.

(Tęsinys)

Kt; Kas yra bendras froo-
Mac* •

Alt.: Bendras frontas, vi
suomenės frontas ar liaudies 
frontas yra pavadintas įvai
rių bedievių draugijų susi
jungimas^ rinklnų kampani-

vikų vardas?
Ats.: Pirmutinis Rusijos

bedievių būrys, kurio vadais 
buvo Leninas Ir Trockis, ta
po pavadintas bolševikais.

kokius nors apie tikybų pa- 
aiškifttmds užgirsti Ur jos pa
reigus, dar ir dabar ten sten
giasi savo vaikus su tikėjimo 
tiesoms supažindinti ir tikė
jime juos išauklėti.

KL: Kas atsitiko su buvu
siais Rusijos kunigais?

Ats.: Bulig Maskvos laik
raščių pranešimų, 28 vysku
pai if arkivyskupai ir 6,775 
kunigai buvo nužudyti, o ki
ti ištremti į Siberijų ar į ka
lėjimus sukišti.

Kl ž Ar Rusijoj buvo Rymo 
| Katalikų tikėjfcias?

Ats.: Ne. Apie devynios de-
KL J Ar Rusijoj žmonės ga i 

Ii balsuoti? [ .
Ate.: Ji. gali Uk «» koma- .«*Į

| gyventojų priklausė prie Ru
sų Ortbodoksų Bažnyčios, ku

Pirmadienis, rugp. 2 d., 1937

Žmonių Prietelis
Arba

RnraūyiMl, užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Knn. Ant. M. KarniUki*

Sveikata - Jos Prasmes nesimainanti, ir dabar ir per

Isaiskinimas

(Tęsinys)

Attikote yra reikalinga 
visoms gyveninio pareigoms

amžius, Versmė visokios są
moningos būtybės, garbina 
Tavo gerumų; Viešpatie, aš 
norėčiau Tave girti visados 
Už visa kų Tavo meilė gali 
duoti, bet už vis labiausia, 
Tėve, aš dėkoju. Tau, kad aš 
gyvas esu”, taip jautriai sa
ko didelis dainius,

Sveikata yra, ištikrųjų, taip 
reikalinga visoms gyvenimo 
pareigoms kaip ir smaguma
ms, kad piktadarystė jo iŠ- , O antra pačiai gyvybei yra 
eikvojime yta lygi paikystei i tas kūno padėjimas žinomas
ir tasai, kurs trumpam pusi* 
tenkinimui užtraukia silpnu
mų ir ligų ant savęs ir už 
smagumų kelių metų pfaleis-

Šmeižia Lietuvą

ljenkų spauda sugalvojo dar vienų prie
monę šmeižti Lietuvų. Šiomis dienomis pik 
suodė žinia, atėjusi iš Krokuvos, būk tai 
Lietuva globojanti ukrainiečių ir žydų tero
ristų organizacijas. “KrOkovrski llustrowa- 
ny Kurier Codzienny” paskelbęs fiaūjų re- 
veliacijų, kad Lietuvos vyriausybė bendra
darbiauja su ukrainiečių teroristų vadu Kd- 
novolcu, ktiris atlankus Kaunu ir dalyvau
jąs visokiose iškilmėse drauge su dr. Juška, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos pirtrtininku, kuris 
esųs pasižymėjęs ukrainiečių teroristų cen
tras, kuris palaikus kontaktų su Lietuvos 
valdžios sferomis.

Toji ukrainiečių teroristų organizacija 
išžudžius i nemažai Lenkijos valdininkų, jų 
tarpe ir minlsterį PieVackį,

KL: Kokiu yru Rusijos gy 
Ventojų sudėtis?

Ats.: Didžiumų Rusijos gy
ventojų sudaro ūkininkai, o 
likusių dūlį sudaro jos dide
lių miestų gyventojai.

Kl.: Kiek turi gyventojų 
Rusija?

Ats.: Rusija turi apie 170, 
000,000 gyventojų.

Kl.J Ar dabartine Rusijos 
ūkininkų ir darbininkų padė
tis yra kiek genesnė už pir
miau buvusių?

Ats.: Kai kuriais atžvil
giais, kaip tai mokslo ir kū
rybos siekimu, yrtt geresnė, 
bet ekonomijos atžvilgiu yra 
blogesnė.

KL: Ar buvo Rusijoje fo
rui tarp ūkininkų padalinta?

Ats.: Mažus ūkius paved* r 
milijonams ūkininkų, bet tik

ri nepriktanso prie Rymo Kv1? P«»iH#k8iniHhno triskš-

Šiuos kaltinimtis Lietuvai sųfryšy su uk- 
niaieėiais tanrtMa lenkai n*t» jad T ™

-Mtriarta. LietuTOs'vjfteusybė saro laiku*“ « aausnžS nuosavybėn, 
- ’ bėt apdirbirauij o didelius ū-

kins pasiėmė savo žinion vaL 
džia ir suvarė milijonus žmo-

griežtai atsakė, kad Lietuvoj jokios slaptoj 
ukrainiečių organizacijos nėra, kad nei val- 

. . džios įstaigos nei Šiaip lietuvių organizaci-
BUOtikiai, Mitent: 1. Paskolos stočių atsto- I jog jokjų ryšjų su jokiais ukrainiečių ar ki- 
vų suvažiavimas ir aukso ir sidabro aukų tų Uu(y teroristais neturi. Tai yra arškiaU-
į teik i mas; 2. Atsilankymas delegacijos pas 
J. V. Prezidentų; 3. Harriso paminklo ati
dengimas.

Suvažiavimas plačiai apkalbėjęs apie 
tolimesnį Lietuvos reikalų rėmimų, pažadė
jo dirbti visus Lietuvos Valstybės per jos 
Pasiuntinį uždėtus darbus; atsižvelgdami į 
tuolaikinę Lietuvos padėtį nutarė padėti 
Lietuvai įkurti savo valiutų, kuri šiandien 
tebėra stipri ir pastovi; atsižvelgdami, jog 
Vilnius ir Klaipėda prie Lietuvos dar ne- 

, prijungti (Vilnius tebėra neprijungtas) na- 
• taria uoliai remti antrųjų Lietuvos Paskolų; 
pasmerkia tuos lietuvius, kurie ne tik nere
mia Lietuvos, bet dar prieš jų ir jos Atsto* 
vybę Amerikoje įvairiais budais agituoja ir 
šmeiždami trukdo Lietuvai naudingus dar
bas; nutaria tęsti Aukso ir Sidabro Fondo 
vajų; užgiria pilietybės registravimo įstok 
tymų. Toki tai svarbiausi to suvažiavimo 
nutarimai. i

Iš suvažiavimo dalyvių būto išrinkta 
delegacija iš 30 asmenų, kuriai vadovavo 
Lietuvos Pasiuntinys p. Voldemaras Čar
neckis, kun. J. J. Jakaitis, MIC., adv. B. 
F. Mastas (Mastauskas) ir adv. A. Mileris. 
Delegacija pas J. V. Prezidentų Wanren G. 
llardingų, pas senatorių Henry CabOt Lodgc 
iš Massactiusetts tr kitus lankėsi liepos 20 
d., 1922 m., 1 Vai. po pietų.

Delegacijos vardu turiningų sveikinimo 
ir prašymo kalbų pas Prezidentų pasakė 

v. Antanas Mileris iš Worcester. Prezi- 
Ifanlingns, atsakydamas į adv. Mi- 

afhq, tarp kitko pareiškė: “Aš toritt 
nd iaefttva gaus Amerikos pripaži- 

latmi artimoje ateityje”.
ą pačių dieną, 3 Vai. po pietų įvyko 
leitenanto llarriso paminklo atidengi- 

Arlingtono kapuose. (A. a. Įeit. Karna 
vo Lietuvos laukuose kovose dėLJAetu-* 

Vos nejmklaiisoinybės).
Suvažiavimo atstovai grįžo iš \Vftshing- 

tono pilnai patenkinti, nes gavo užtikrini- 
^mų, kad Lietuva bus pripažinta.

sias lenkų spaudos melas.
Mūsų tadta atvirai kovoja dėl Vilniaus

atvadavimo. Ji taip pat simpatizuoja vi
soms tautoms, kurios yrū pavergtos. Kimpa^ 
tizuoja ir ukrainiečių tautai. Bet lietuviams 
nėra jokio reikalo remti slaptas ir dar gi 
teroristų organizacijas, kurios jokiai tautai 
nėra pasitarnavusios ir negali pasitarnauti. 
Lietuviai stovi už laisvę ir tiesų ar atvirai 
dėl to kovoja. Lenkai patys tai gerai žino, 
Tad ir visi lenkų spaudos šmeižtai, leidžia
ma Lietuvos adresu, grįžta jiems patiems 
ir ne kam kitam, bet jiems gėdų daro. Fo
nai lenkai, melais netoli tenUvažiuoaite.

Kaune leidžiamas Sekmadienis patyręs, 
kad Saugumo organai Žemaitiją neseniai 
sulaikė kažkokį Mačiulskį, pas kttrį buVo š 
rasta Lietuvon komunistų partijos atsišau
kimų. Iš atsišaukimų matyti,- kad Lietuvoj 
atsirado troekiniūkų ir LšetuVes kortiunis- 
tai tarpusavy pradėjo smarkiai ginčytis. Ma
tyti, troekiniftkai visur kaišioja kuolus į
komunistų veikimo vežimų.♦ ♦ *

Pranešama, kad šiomis dienomis dikta* 
toriaus Stalino valdžia tris lietuvius apdo* 
vanojo pasi žymė j Fm o ženklais. Anot *Sėkin.’, 
brigados vadas Pumpuras už ypatingus nuo
pelnus apsaugai pripažintas Sovietų Rusi
jos valstybės didvyriu it apdovanotas Leni
no ordinu. Leitenantas Konradas ir puska
rininkis Musteikis apdovanoti raudonąja 
žvaigžde. Matyt, kad Rusijos bolševikų Vir
šūnėse betuvių netrūksta: Viekus areštuoja, 
šaudo, kitus ordinais apdovanoja ”,

Visur jau yra gerai ištirtas liktas, kad 
kur vykdomi ir gerbiami įstatymai, kur vieš
patauja teisėtumas, ten yra gerovė it taika 
Kur to nėr, kur negerbiamas įstatymų au
toritetas, kur laužomas teisėtumas, ten įsi- 
gyveūa diskordas, kapryzai, ten sutriuški
namos visuomenės ir asmeninės žmonių tel-' 
sės.

nių prieš jų rtorų, kad ben
drai didelius plotus apdirbtų.

Kl.: Ar visas javų derlius 
darbininkams atiduodamas?

Ats.: Ne. Ten darbininkas 
tik mažų dalelę derliaus gau
na, kurios jam nė pragyveni
mui neužtenka, o visų kitų ti
kusių dalį pasiima valdžia. 
Milijonai žmoųių ten miršta 
badu,, kurį valdžia galėtų pra 
Šalinti.

KU Kaip gali Rusijos Žmo
nės tokią tvaik^pakęsti!

Ats.: Todėl, kad jie nieko 
nežino^ apie kitus kraštus 
Kufomnistai jieins 
įtikrina juos?

didesnis trū- 
irtaisto, susivaržymas 

ir neužganėdinimas.

išlikų Bažnyčios,
Kl.: Ar gali Rusijoje žmo

nės 80 tikybinėmis apeigomis 
apsivesti?

At.; No,
Kl.: Ar lengva Rusijoj ve

dusioms persiskirti?
Ats.: Jei vedusių vedybos 

yra užrašytos, tai leidžiama 
jiems, abiefn susitarus, persi
skirti. Tiktai reikalinga apie 
tai teismo raštininkui prane
šti, kad jis padarytų knygose 
pažymėjimų apie persiskyri
ebų.

Kl,; Koks ten yra doros 
stovis po komunizmo tvarka?

Ats.: Komunizmas jokių 
doros įstatymų nepripažįsta 
ir į tai nei jokios domės ne
kreipia, kaip kas elgiasi.

Kl.: Ar Rusijoje vis dar 
flėra tikro šeimyninio gyve
nimo?

Ats.: Tki birželio mėnesio 
1936 metų dar nebuvo, bet 
milijonai žmonių, sulig senų 
papročių, užlaiko šeimyninį 
gyvenimų, kurį pagaliau ir 
komunistų valdžia turėjo pri
pažinti.

Kl.) Kodėl komunizmas y- 
ra Katalikų Bažnyčiai prie
šingas?

Ats.: Todėl, kud Katalikų 
Bažnyčia pasmerkia jo mok' 
slų ir didesnę dalį jo siekių, 
kurio statomi aukščiau visko)

muose ir linksmybės Š ūk avi 
muofee pasmerkia labiau pri' 
brendusių it patyrusią jo gy
venimo dalį kambariai ir lo
vai, gali būti teisingai su
draustas netiktai kaip savo 
laimės išeikvotojas, bet kaip 
visuomenės plėšikas; kaip ne- 
lafcningasis, kurs iš savo va
lios padarė save netinkamu 
jo stovio dalykui ir atmetė 
tų dalį, kurių Apvaizda pa
skyrė jutu paprastoje žmogiš
kos prigimties užduotyje. — 
t)r. M^mucOto JuftMoa.

Sveikata didesnės vertės 
ui auksų

Arabas, klaidžiodamas ty
ruose ir tris dienos be valgio, 
bijojo badu mirsiąs. Kuomet 
pribuvęs prie Vandens šalti

kaip sveikata. Praktiškas ir 
labai teisinga? rašytojas sa
ko: “Ryškią, spindžių akį, k u 
ri gali dangų perverti sn ere
lio regėjimo tvirtumu ir 
stoVų protų, knts gali paneš
ti pasaulio susidūrimo įtem
pimų ir supurtinimų; gerai 
sumegztų kūnų raudona lieps
na degantį ir pulsus meliodiš- 
ko ritmo mtmietuotu laiku 
plakančius užlaikančius savo 
puikų užrašų; apskritų veidų, 
kUr rožės kolba gpie namus 
sn sėtafiskais prižiūrėtojais; 
ir krūtinę taip didelę, kad 
plaučiai džiaugsmingai išsi- 
kiečia po jų naštomis; kvapą, 
kaip rytas, kuomet karmazi
ne aušra fra šviežia savo ra
sotame meilume; linksmų bū
dų ir lengvų ūpų nudžiugusį 
iš jo pilnumo: o, duokite man 
šias gamtos harmonijas ir lai
kykitės visūs sato auksinius 
turtus; nes kito yra turtas 
prieš sveikatos dovanų ir jo

nio, kur karavanai apsistoda-į malonins drang esančius snia
vo nakčiai jis pamatė ant stnė 
lio mažų šikšninį krepšelį. 
“Tebūna Allah pagirtas!” su
šuko jis, “aš manau, tai kiš
kutis miltų’t Pribėgęs jį ati
daryti, jis sušuko apsivylime, 
“Kaip nelaimingas* aš esu; 
tai tiktai aukso smiltys”. $is 
istoriškas atsitikimas aiškiai 
nupiešia faktų, kad miksas, 
kūrio didelė žmonių didžiu
ma taip uoliai stengiasi, 1U> 
visados yra brangiausia, net 
iš žemiškų tūrių.

Ofvybė vienatinė visų kitų 
palaiminimų tarpininkė, yra

kad Katalikų Bažnyčia yra viena didžioji dovana, karių 
tarptautinė, kurios vietų ko Jrisų amžių išminčiai ir gal 
monizmas nori užimti; kad vočiai ktto ankščiausiai įver 
Kristus ir antikristus negali i tina.

,r kartu bendrauti, 
se kra-

Kl.: Ar bijo komunizmai 
protestantizmo?

I Ats.: Nelabai. Dėlto, kad
KL: Kaipo tauta, or Rusi

ja daro medžiaginėje gyveni
mo srityje

Ats.: Ji
mgų page; 
žemdirbystės, ir didelės ka- 
riudmebės, jūrĮninkystes ir 
daugeliui kitų ^dalykų, kurio 
reikalingi, komunistų valdžios 
palaikymui.

Kl.; Ar tikyba Rusijoje y- 
ra panaikinta?

Ats.: Taip. Ten visoje Ša* 
lyje yra tik kėli kunigai be
likę. Jokių apie tikėjimų pa
aiškinimų negalima, kad ir 
laike pamaldų, neturintiems 
aštuoniolikos metų, jaunuoli a 
urs duoti. Kadangi ten komu 
nizmas jau aštuoniolika st( 
viršum metų Ittfkosi vien tik 
jėga, tai šių djenų jaunimas 
ten retai kada’’gauna progų

“O Tu, kurio meilė yra

*»*»» 4 »»e4>*»»<4>» ♦»****»»♦♦
štamu

gurnus". — Dr. DaCKni.

Kelias į aveikMų ir IMtnę

Per gamtos (pasaulio me
chanizmo) studijavimų ir y- 
patingai žmogiško kūno ryšy
je su siela Orba protu, mes 
sužinosime tobulų įstatymų, 
kurs visad neklaidingai veda 
prie sveikatos ir laimės.

“Gamta”, sako protingas 
rašytojas, “yra išraiška ga
lutinos tvarkos, kurion nie
kas negali įsimaišyti, o didy
sis žmonijos dalykas tai su
žinoti tų tvarkų ir sulyg tos 
tvarkos valdytis”. Sekti gam
tų, gyventi sulyg fiziologinio 
įstatymo ir klausyti Dievo, 
yra vienas ir tas pats. Nėra 

(Tęsinys & pusi.)
nraak

protestonų bažnyčia yra labai 
suęiakaldžius į daugybę dalių, 

tarptautinė ir net nė no 
Utinė: kad jos vadai, o y-

patingai daugybė protestonų 
kunigužių, kurių vyriausias 
tikslas-yra kova prieš Kata' 
likų Bažnyčių, rodo palinki
mų prie komunizmo.

KL: Ar komunizmas, išsky
rus Rusiją, yra Ir kur kltilf 
dar platinamas?

Ats.: Taip. Jo propaganda, 
pagaminta sulig komintemo 
nurodymų, įvairiomis kalbo
mis po visų pasaulį yra sklei
džiama. '

(Bus daugiau)

-i- Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju 
je, 6 ne manyje, vis dėlto aš 
Žfičlfcti. T. W, roąrtterii

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

Vertū
Knn. Ant M. Karuiiikis 

m 11 »»»«•« imu > >»

Rtlgpitičio 2 d.

“Kas gi gali palaikyti dva
sių greitų rūstintis?” — Pa
tartfų XVm, 14.

Kokioje daugybėje atsitiki
mų skubus ūpas subliksterė 
ja if atlieka savo darbų sma
rkaus durklo tikrumu ir skau
smo! Gana nepaprastai, sku
bos Žodis dažniausia tuga.t- 
na tuos, kuriuos mylime. Mes 
žinome silpnąsias vietas mū
sų prietello širve; mes Žino
me jo tmotalką, Ir esame pa
prastai jautrūs ir net gailės* 
tihgl jo tuštybėms; bet išau

šta diena, kudhiet įrašoma 
likimo knygą, kad mes būsi
me taip žiaurūs, kaip myliu 
ti. Mes esame šalti, arba pa
vargę, arba alkani. Tat man
dagumo mums pristinga, šir
dies tvirtumas dingsta ir mes 
sekom* tų, kų mes apgailau
jamo marškose ir pelenuose. 
Bet nors skubus žodis gali 
būti atleistas, jis neužmirš
tos. Jis yra nuptaisojęs mūsų 
prietelystės kryštolų; ant bli
zgančio paviršiaus randasi ta
msus randas. — Harper.

Mes turime atsargių mintį 
svetiinųjain ir šypsenos laiki
nam svečiui, bet dažnai “sa
viesiems” kartų garsą, nors 
mes mylime savuosius geriau
siai. Ak! nekantri kreiva lū
pa; ak! kakta su ta paniekos 
Išžiūra, būtų tai žiaurus tiki
mas, jei naktis susivėlintų 
panaikinti ryto darbą. — Mo- 
rgortete Rongrter.



Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Kartą išdykėlis, žaisdamas buvo daug vandens, kurį var-

Mažoji Nelė
Mažoji Nelė buvo Irlandijos 

darbininko duktė. Vos tris me
tus teturėdama, jau gavo pa
tirti gyvenimo kartybių. Tė
vai buvo neturtingi. Sunkiai 
džiova serganti motina rūpi
nosi gražiai išauklėti mažąją

prus vyras negalėtų taip kan
triai kentėti, kaip mažoji Ne
lė. Dažnai gausios ašaros rie
dėjo per jos įdubusius skruos
tus, bet j oš pabalusios lūpelės 
niekuomet nepareiškė vaitoji
mo ir nekantrumo. Jei kartais

A T E I T I N

Sklysta juokas sidabrinis 
IS skaisčios, tyros Širdies, 
Orimsta dienos amžinybėn 
Su svajonėm praeities.

Praeitis — prisiminimai, 
Ateitis — miglotas ryta#; 
Ženkim drąsiai, nebijokim, 
Kad būt rūkas išsklaidytas!

KAS KITAM DUOBĘ KASA, 
PATS Į J| ĮKRINTA

Dideliame miesto name gy
veno neregė Steputė, kurią ne 
tik tėvai labai mylėjo, bet ir 
visi kaimynai globojo. Didesni 
vaikai, grįždami iš laukų, vi

Nelę ir tris jos seseles. Ypač skausmai pasidarydavo labai 
motina, jei ją spaudė kokie dideli, tada mažoji Nelė ui- 
rūpesčiai, siųsdavo ji savo vai Įmerkdavo akis ir dvasioje sku
bėlius pasimelsti prie Dievu- bėdavo prie Išganytojo alto-
lio Švenčiausiame Sakramen
te- i :4,''

Ir ji pati, klūpodama prie 
altoriaus, dažnai drebėdavo, 
pamanius apie skurdą ir mel
sdavosi:

— Gerasai Dieve, Tau pa
dedu savo mažiukus ir tėvą. 
iu esi čia, kad mus paguos- 
tum; T,u nori padėti, drąsos 
ir jėgų duoti... Žiūrėk, aš 
greit mirsiu, aš neilgai galė-

riųje ir prašydavo pagalbos. 
Ji visomis savo mintimis gy
veno tik dėl gerojo Dievo 
Švenčiausiame Sakramente. 
Ji labai troško pirmosios Šven 
tog Komunijos. Jeigu gailes
tingos seserys norėjo jai kokį 
nors džiaugsmą padaryti, tu-,

sada jai parnešdavo gėlių ir. 
Ir nušvis mums ryta saulė, Ijęur tik jai pasirodžius, visur 
Spinduliai rasoj mirgės, | meiliai sutikdavo. Steputė 
Prieš audras, prie žiemos vėją nars nei gėlių žiedų nei savo
Jaunos jėgos nedrebės!.
Tad į darbą, mieli broliai, 
Mokslo knyga# į rankas: 
Darbas — mūsą idealas 
Atoitin švieson mus ves.

Aleksandras Šatas.

TRAUKINYS
rejo si serganti vaiką nešti | —
, , • ixj * . / Stasys Tai gera, kad kon-koplytelę ir su kede pastatyti I, ,, . . °
f, . m. j .dukitonus i musų vagoną nea-pneš altorių. Tada galestin-‘ 

gos sesers matydavo, kaip Ne-,
siu savo mylimiausiais rūpin-!lė užmerkdavo akis ir, šventai į Petras O ką mums konduk

toriaus bijoti, kad bilietus tu-tis, todėl rūpinkis Tu pats!... 
Ir neužmiršk mano vargšės 
Nelės, sergančios ta pačią, ką 
ir aš, liga.

Taip vargšė neveltui meldė
si ; Viešpats Švenčiausiame 
Sakramente padėjo jai mirties 
valandoje ir rūpinosi jos vai
keliais. Berniukai buvo ati
duoti našlaičių namus, mer
gaitės — gailestingoms sese
lėms. Serganti džiova, Nelė 
buvo atiduota į ligoninę. Vi
sus savo skausmus ji nešė Vie
špačiui, esančiam altoriuje.

O kada mažoji Nelė grįžda
vo nuo altoriaus, ji būdavo 
linksma; jos akys žybėdavo, ir 
pilnas džiaugsmas apimdavo 
jų visą. , • h >: <

Žmonės stebėjosi. Ji saky
davo: .

— Ir jūs turit prie Išgany
tojo, Jis jums padės. Jis tik 
laukia, kad jūs ateitumėt.

Kai gydytojai ištyrė, jog 
Nelės liga neišgydoma, ji bu
vo iš ligoninės atleista ir pa
vesta gailestingoms seselėms.

Gailestingų seselių namuo
se ja gyveno dar aštuonis mė
nesius. Liga suparaližavo jos 
nugarkaulį ir, be to, pradėjo 
gadintis jos veido kaulai. Sti-

šypsodamasi,. gulėjo nejudėda
ma. Tik jos lūpos drebėjo, lyg 
kalbant.

Ir kadangi ji tap Ilgėjosi šv. 
Komunijos ir taip karštai 
meldėsi, jos norai buvo paten
kinti. Vyskupas leido nors Ne 
lei eiti prie Dievo Stalo. Ne
lės džiaugsmas tada buvo ne
apsakomas. Ištisas valandas 
gulėjo skausmo patale tylėda
ma Jei jos kas klausdavo, ji 
atsakydavo:

— Oi, kokia aš laiminga! il
gai kalbėjausi su Dievu.

Seserų vyresnioji paklausė:
— Ką Dievas tau sakė? Ne

lė atsakė:
— Dievas neliepė man apie 

tai kalbėti.
Nelės skausmai virto baisia 

kančia. Dar 31 kartą atlankė 
ją Viešpats Šv. Sakramente, 
paskui pats šaukė ją pas Sa
vąją Motiną į dangų. Mirties 
kova tęsėsi dvi dienas. Mir
ties valandoje jos veidas suži
bo stebuklingai gražiai, dabar 
jos siela buvo pas Tą, Kurį 
čia žemėje taip noriai lankė.

Tai buvo 1908 metais vasa
rio 2 dieną Nelė mirė, dar ne
turėdama penkių metų am
žiaus. Sulietuvino A. Šleinys.

rimą

Stasys Ar nematai parašo 
— rūkantiems, o mes nerūko
me. • ■ i į. i

draugų — vaikų nematydavo, 
bet dovanomis labai džiaugda
vosi. Ji mėgo klausytis paukš
telių čiulbėjimo, dėl to vaikai 
ją vesdavo į darželį, į sodą 
kur jie visi linksmai žaisdavo.

Tame pat name gyveno iš
dykęs vaikas, Bronius. Bro
niui būdavo labai smagu kan
kinti gyvulius, erzinti šunis 
Supykinti savu draugus ir vi- 
siems padaryti nemalonumų 
— tai jo mėgiamiausias žaidi-1 
mas. Nepraleisdavo jis ir ne-1 
regės Steputės: tai pastumda- 
vo, už plaukų tąsydavo, o 
vargšė mergaitė net nežinoda- 

kas ją skriaudžia.

į kieme, išgirdo, kad Steputė 
: taip pat iš namų beeinanti. 
Bronius padėjo po slenksčiu 
ant laiptų lentą ir pasislėpęs 
lankė, kada išeis Steputė. Ne
sulaukęs jis vėl išbėgo į kie
mą žaisti ir pamiršo apie savo 
paruoštą šposą. Štai atsidarė 
viršutinio aukšto langas ir 
Broniaus tėvas pašaukė jį na
mo. šis, bėgdamas laiptais, 
užkliudė koja jo paties pade 
tą lentą, pargriuvo ir nusilau
žė koją. Išdykėlis skaudžiai 
snriko ir ėmė garsiai vaitoti. 
Atbėgo išsigandusi jo motina 
ir ko tik neapalpo,'pamačiusi 
sūnaus nelaimę. Paskiau atėjo 
nuliūdęs Broniaus tėvas ir nu 
sinešė ką tik gyvą vaiką namo. 
Bronius buvo nuvežtas į ligo
ninę, kur išgulėjo kelias sa
vaites su iškelta aukštyn 
skaudama koja. Grįžęs namo 
dar ilgai vaikščiojot lazda pa-’ 
siramsčiodačmas. Bronius, 
ant savo kailio ištyręs savo 
šposų skausmą, liovėsi nege-

lės labai mėgsta, antra —kiek 
tolėliau prie vieškelio ir tiek 
teturėjo vandens, kiek jo lik
davo duobėse nuo lietaus.

Pelkių varlė kvietė savo 
draugę apsigyventi pelkėse, 
kur esą daugiau vandens, smn 
giau gyventi, ir iš viso daug 
saugiau. Ši betgi griežtai at

sisakė ir aiškinosi negalinti 
persiskirti su savo gyvenamą
ja vieta: taip esanti prie jos 
pripratusi!

Po kelių dienų tuo vieškoliu 
važiavo sunkus vežimas ir na
bagę varlę sutraiškė tekinis.

Visados klausyk gerą pata
rimą. t

Sulietuvino B. GirgeMs.

Dvi Varles

Gyveno kaimynais dvi var
lės. Viena gyveno pelkėse, kur Karštą dieną...
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Našlaitėlis
Mažas berniukas griaudžiai j retų pastatyti gražiausį. 
rkė prie naujai kapinėse su- [ Daug paminklų yra kapinėse.

Šilto kapo. Tik vakar ryte čia 
buvo palaidotas jo tėvelis; pa
guldytas šalę jo motinėlės. Jis 
liko vienas, — našlaitėlis. Jau 
pirmoje dienoje jis pajuto

Štai, čia vienas prie tėvelių 
kapo. Jis žiūri j jį. Tai išdary 
tas iš akmens angelas, vieno
je rankoje turįs parašą: “Tė
ve mūsų, Kuris esi Danguje”,

kaipo sunku gyventi be tėve- o kita ranka rodąs į tai. 
lių, pirmoje dienoje jis tavo' NaAlaHf|ia nuBirttmin0. No. 
nuskriaustas. Jis atėjo pasis- •brank5 rankute „„„ Teide]io 
kušti savo tėveliams. Klūpo |Sarag ;• akuteg . dan.
jis vargšas ant drėgnos ta- .,0era8ig Dievu]ii ko_
mės, rankutes laiko sudėjęs da bnTan nimirSę8i kfld
prie krūtinės, lūpos juda mal
doje, Išblyškęs veidelis ašaro
mis apvilgytas.

“Mamytei, mano mamyte, 
kam mane palftąi vieną! Aš 
niekada tavęs nebematysiu. 
Tėveli, mielas tėveli, kas da
bar mane pamokys, kas man 
nupirks drabužėlius, kas ma
ne užtars?”

Ir našlaitėlio ašaros krito 
ant tėvelių kapo. Jis verkia ir 
galvoja, kaip jis galės kada 
čia pastatyti paminklą. Jisno-

Tu esi mano Tėvas. Tu užimi 
dabar mano tėvelio vietą. Ma
no tėvelis labai mane mylėjo, 
bet Tu dar labiau mane myli. 
O Dangiškasis Tėve, neapleisk 
mane, globok mane našlaitė
lį”. Tyliai, tyliai, ramiai, jis 
ilgai meldėsi.

Dievas jo neapleido. Tiesa, 
jis nebuvo turtingas, bet ta
rėjo iš ko gerai pragyventi ir 
jo gyvenimas buvo pavyzdys 

i kitiems. .

THE
rGEE,LQOKRT 0AF3V 
OMPLEFACE.-TMe MOVlE 
STAR’. SME'6 OCNNA'

J tcm-tcmi W 
•smt 9hfJ 
'fbo, Yfc>O,

k DEE-VIN^’.
T'M TfcO, 

ToO^RltLEO 
MUCH TOO y 

. MUCH! y

BEEN SLUMNUNG 
AWO I thoogmt rt> 
T^KE IN 'toUP SHOVJ’

y '^OOT?E1 
I Tbo.Too 
Z SWCET. 

M,SS
OlMPtEFACE’

TiCXET
L PLEASE’

j)ASH PIXON
E3CAP1NG F=ROM THE MC_ METAL- 

MEN. DOT ANO DASH COME 
UPON AN ENORMOUS
HAIRV

LOOk, rrs 
turning., 
arouno //.

OO MOU ŪKE- f 
be^n'onam *<

OCEAM LlNER 
k Buooy?

Do I K/3NE to 
?fw? >exj should 
PAy MĘ FOR Go»NG 
tomdur ciecos’.

SEIKĖS A 
±H6tfTV BLOM/ vynu TO* lA/lNS

LOOK

9txw-
SPARE TlRES 
.'THEy CĄRRy’

SO? V/ELL.-THEy

ALV/flVS MAKE ME PAV 
see šou in ~roe movės!

ano senos, dotano 
FLYING TRROOOH 

AIR------

By PesnCarr
□ASU
THEL.



DMAggJS Pirmadienis, rugp. 2 d., 1937

FIZINIS AUKLĖJIMAS LIETUVOJE gtflbacijaina ftolnio lavinimo- ftaselnių, Trakų ir Kėdainių

Jeigu patyrinėti kas šiame 
amžiuje daugiausia patraukia 
jaunuomenę, neapsiriktuniė pa 
sakę, kad sportas, plačiau sa
kant, fizinis lavinimas. Juo 
domisi ne tik jaunimas bet ir 
senieji. Fiziniu auklėjimu do- 
nbėjūnasis pereina net priva
čios' ifttdlatyvo* rtbaa, tr dau
gelyje kraštų, taip pat ir Lie
tuvoje, jj paeiima tvarkyti ir 
plėsti pati valstybė.

Fizinis auklėjimas lavina ir 
sukaupia gyvastingąsias žmo
gaus jėgas, jas sudrausmins 
ir palenkia aukštųjai kūrybai. 
Fizlo auklėjimas reiškiasi fce-

šakų klubai sudaro Sąjungas, 
kurios tvarko savo globojamų
jų sporto šakių, bendrauja su 
užaieaiio panašiomis sąjungo
mis. . .1

Iš viso tokių sporto sujun
gi* yra 7/

1. Žirginio sporto sąjunga,
2. Kamuolio žaidimų sųjun-

3. Teniso sųjunga,
4. Vandens ir žiemas spor

ai programas, rūpinasi sporti
ninkų draudimo klausimais ii* 

'mais ir iš savo tarpo renka 
sporto gTabės teismų.

I Kūno Kultūros Rūmuose 
yra Liatūvoe mokyklų fizinio 
auklėjimo inspekcija, Jos už
davinys parūoŠfi mokykloms 
fizinio auklėjimo bei lavinimo 
programas, prižiūrėti ir tvar
kyti fizinio auklėjimo darbų, 
tobulinti specialybėje mokyto
jus.

Pradžios mokyklų mokyto-

apakritye.
2. Siaurės Lietuvos (centr.

Panevėžyje) ; jų sudaro Pane
vėžio, Biržų ir Rokiškio aps
kritys.

3. SuvaJkijos (centr. Mari-1 sezonais per tris

ketbolo ir vienų čiuožimo aik
štę.

Klaipėdos krašte, prie bifl-

Baigiant reikia pastebėti, 
kad iš pažymėtinų sporto or
ganizacijų, išsiplatinusių po

riuotojų sąjungos įsteigta bū- visų Lietuvos kraštų, yra jau- 
riavhna mokykla. Mokyklos nalietuvių sporto organizaci- 
prograiua išeinama vasaros ja “JSO”, kuri neseniai įvy-

nietus. Bū

7. Lietuvos Būriuotojų sų
junga.

li««, p.«rlndinsmi, lyttate.1. .^,ndena “«a"g‘ P^*8’
individualia mankštų, profi- *

to sąjunga,
6. Lietuvos atletams sųjun- Jai auklėjimui paruo-

t:-—.-__s.__ t-xx_±-__j-___ i
ga i#

si darbų atskiromis ša
komis. Tuo būdu sąjungų vei-kakttoiu veikimu ir sportu-

mHM,’ ?P ™«aTfrao

. . ,__ . - .___ krepšin*, orasvyd], kumsčiae-atstsatoma Žrtogaus jėgų pu- JT" ' *’
siaiisvyra, atitaisoma dafbo n<Jbla^o tenisų, ledo sportų

ikia apima šias šakas: raitųjų

sąlygų kūnui ir bendrajai nuo
taikai padarytoji įtaka, sukau
piama energija. Sporto-žais-

f
mo sritis yra viena patrauk
liausių. Ji Šiandien apima di
deles Lietuvos jaunimo mases, 
todėl ir pašalio visuomenės 
daugiausia ji yra pastebima 
ir vertinama. Jau dabar Ine 
tuvoje kūno kultūros rūmuose 
registruotos sportuojančios 
jaunuomenės yra iš viso dau
giau kaip 50,000. -Tas Gunčius 
nuolat didėja. Tleša" sųlygos 
Lietuvoje plėstis sportui nėra 
per geriausios, bet nuolatos 
tobulinant, matyti graži to 
darbo pažanga.

Šiais laikais žaismo-spor- 
tas prasiveržia pro siaurų kū
niškų reikšmę ir yra pilnuti- 
nio auklėjimo stiprus veiks
nys. Žaisdama jaunuomenė 
bendrauja su viso krašto jau
nuomene, pažįsta plačiai tė
vynę, tori progos pakeliauti, 
pastebėti gyvenimų ir žmones. 
Maža to žaismu-sportu Lietu
vos jaunuomenė išeina į pa
saulio rinktinės jaunuomenės 
eiles ir gražiu žaismu bendrau 
ja su pasauliu.

(Visam fiziškam 
Lietuvoje tenka 
Kūno Kultūros

įJiems tenka vykdyti paminė
ję ji uždaviniai. Tas platus 

yra dirbamas per vi- 
mokykla8 ir orgapizaci-

|jas.
Lietuvos sporto gyvenimas

ir ledo žaidimus, sniego spor
tų Ir sniego žaidimus, plauki
mų lf Šuolius, Irklavimų, len
gvųjų! atletikų, boksų, sunku
mų kilnojimų, imtynes, dvira
čių sportų, kariškų Šautuvų, 
mažojo kalibro, pistoletų ir 
medžioklinių šautuvų Šaudy
mo sportų lr buriavimo spor
tų bei buriuotojų paruošimų. 
Sporto Sų j vingų uždavinys y- 
ra plėsti sportų visuose vi
suomenės sluoksniuose, darbi-

šiamį prie aukštojo pedagogi 
nio instituto, kuris yra Klai
pėdoje. Minėtoji inspekcija 
mokytojams lavinti kasmet 
ruošia dideles fizinio auklėji
mo stovyklas — kursus. Tose 
stovyklose, kurios vidutiniš
kai trunka apie mėnesį laiko, 
parengiami ir organizacijoms 
fizinio auklėjimo instrukto
riai.

Vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų fizinio auklėjimo mo
kytojus ir sporto instrukto
rius paruošta atskirai prie 
Kūno Kultūros Rūmų įsteigti 
Aukštieji Kūno Kultūros Kur 
sai.

Norint paskatinti sporto ug 
dymų, išleistos valstybinis kū
no kultūros ženklas. Jį gali į- 
sigyti per sporto ir visuome
nės organizacijas kiekvienas

jampolėje)r jų sudaro Mari
jampolės, Vilkaviškio, Aly
taus, Sakių ir Seinų apskri
tys.

4. Rytų Lietuvoj (oent. Uk
mergėje) ; jų sud Aroz Ukmer
gės, Zarasų ir Utenos apskri
tys.

5. Žemaitijos, (ėentr. Tel
šiuose); jų sudaro Telšių, Ma
žeikių, Kretingos ir Tauragės 
apskritys.

6. Vidurio Lietuvos (centr. 
Šiauliuose); jų sudaro vienas 
Šiaulių aprkriti8.

7. Klaipėdos, krašto; jų su
daro Klaipėdos, Pagėgių ir 
Šilutės apskritys.

Sporto apygardų centrai ap 
rūpina kraštų stadionais, spe
cialiais sveikatos, pastatais, 
tvarka tikrinimo punktus ir 
organizuoja įvairių rūšių spor 
to pirmenybes. Jau įrengti 
sporto aikštynai — stadionai 
Ukmergėje, Marijampolėje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Tel
šiuose ir kituose miestuose. 
Netrukus Sporto stadionai bue 
įrengti visose apygardose. 
Kaune įrengtas valstybinis 
Kūno Kultūros stadionas.

riavimo mokyklos ir aplamai 
buriavimo sporto tikslas 
auklėti prie jūros, pripratinti 
jūrų panaudoti žaismui ii

kusiame Kaune sųskridyje la
bai gražiai parodė savo milži
niškus nuopelnus kaimo jau
nuomenės fiziniame auklėji
me ir Lietuvos šalių Sųjunga.

verslui. Vandens sportas kaip šių organizacijų sporto klu- 
tiktai yra priemonė, kuri riša ! bai plačiai pasklidę pa visų 
su jūra. (kraštų.

Paskutiniuoju metu atkreip
tas ypatingas dėmėsys į kelia
vimų sportų. Norima kuodau- 
giausia išjudinti vasaros atos
togų metu jaunimo keliavimų 
savo ir kituose kraštuose.

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL OANal 1848

W 1_ _____  _‘ —■ - i - —__ - -- - — ..r. otnkalėjimu nebaustas asmuo. 
Patys Kūno Kultūros Rū- ženklas yra keturių laipsnių

mai turi atskiro departamento 
teises. Ji rūpinasi fiziniu au
klėjimu ir sportu, globoja spor

Jauniaus ženklų gali įsigyti

tos puošnumu, valstybinis sta
dionas yra Lietuvos pasidid
žiavimas, kokio neturi nė vie

to organizacijas, visose Lie- ženklą guli įsigyti 16-22 
mėtų vyrai ir 17-20 metų mo
terys, sidabrinį ženklų gali į- 
sigyti 22-32 mėtų vyrai ir 20- 
28 metų moterys ir auksinį 
ženklų gali įsigyti vyrai nuo 
32 metų amžiaus ir moterys 
nuo 28 metų amžiaus, pasiekę 
ženklus įsigyti nustatytas nor
mas, Įsigiję valstybinį Kūno 
Kultūros ženklų, gauna atitin
kamų teisių bei pirmenybių.

Plačiau mastu skatinant fi
zinį auklėjimų, sportas Lietu
voje kasmet apima vis dides
nius gyventojų sluoksnius ir 
tampa vis stipresniu sociali
niu veiksniu. Kad patogiau 
būtų plėsti visame krašte fizi
nį ailklėjimų, Kūno Kultūros 
Rūmai visų Lietuvos teritori
jų yra suskirstę į 7 apygar-

... — - T’ T - - -fdas« J Į{
centralizuotas. Atskirų sporto sportų bendravimų, nustato or | L, Kauno, jų sudaro Kauno,

auklėjimui
vadovauti
Rūmams.

sfts

Taip pat norima kuodau- 
giausiai išplėsti sportą veiklų 
aukštosiose mokyklose, kur 
ta sritis iki šiol buvo daugiau
sia apleista.

DR. F. C. IINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas 
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal autartj
2305 So. Leavitt St.

TA OANal MOS

15-18 metų berniukai if 15-17 ■ Pabaltijo valstybė. Stadionas J 
metų amžiaus mergaitės, bron- į yra gražiame Kauno ųžuolyne

tuvos mokyklose, tvarko fizi
nį auklėjimų, rengia fizinio 
auklėjimo mokytojus ir spor
tų instruktorius, propogudja 
sporto idėjas if t.t.

Kūno Kultūros Rūmus su
daro Respublikos Prezidentą 
skirtas direktorius ir Rūmų 
Taryba. Į Rūmų Tarybų įei
na visi sporto sųjungų pirmi
ninkai ir kiti švietimo minta
te ria skirti tam reikalui as
menys. Sporto Sųjungų pirmi
ninkai taip pat ritinami švie
timo ministerio, o sporto ko
mitetų vadovybės renkamos iŠ 
sporto organizacij!ų.

Kūno Kultūros Rūmų Tary
ba svarsto sporto plėtimo ir 
kėlimo klausimus, bendrina 
8portą sųjungų darbų, nusta
to ir reguliuoja tarptautinį

prie Kūno Kultūros Rūmų. 
Jis turi tris futbolo, vienų 
žaidimų aikat. Kūno Kultūros 
kursams, tris teniso, dvi bas-
a fth j W tei fci»‘Sn

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
... u__

OPfOlGETRICAitfY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

SuvirS 20 metų praktikavimo 
Mano OarantaVlmaa 

Palengvins aktų (tertiplmą, kur) 
esti priežastimi gaivos skaudė ji nio. 
trvalgltno. aklų Aptemimo, servuotu- 
mo, ska/uttZnią akių karsti, atltaMo 
IruinparfegyAtę ir toliregystf. Priren
gia teisingai aklrtlhs. Visuose atsiti
kimuose egsaminavtffla» daromas su 
elektra, parodančių inu4<aumae klai
das. Specialė atyda a titru'pla ma. | 
fllOKyKlOs vaikus. Kreivo* akys ati- 
talaomoS. Vt'nddoa oria lf nti 8 <t. 
Nedėlloj pagal sutart). Daugely 
Atsitiktinų akys a(ltai>om<)H be aki
nių. Kainos pigios kate airmiau.
47j2 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7o»9
K ' -1-U- t te

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKfiTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL' 
DBNEMARK, INC... TEN JO S VISADA RASITE DIDELI PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAI 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGfiJ...

PRI- 
ATSILAN-

K YK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT ISMOKfiJIMO APDRAUDA DYKAI. ,

LMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac » LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

šo METŲ PRITYRIMAS 
Skys egzaminuojamo* — akinis' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Seeley 932#
Dr. K. Nurkaitis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
rtlerclal Avė. So Chicago, III. Pri
taiko naujus, akinius lr pataiso se- 
nūs. Velando*: » vai. ryto Iki 9 v, 
rnrr~~Y pT F » ' 5 • i' i

LIET UVlAl ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2261 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Petnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
TelefOhaz OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL fc ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 Iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj dno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
Rėk. T4L RepRepublic 5047

Mana advokatas Šiandie la
bai bizi. Ar negalima būtų 
teismo atidėti

— Tamsta buvai sugautas 
su ranka kišenių] šio miste
rio. Kaip gi advokatas gali 
įrodyti nekaltumų, — sako 
teisėjas.

— Teisybė, ir aš norėsiu 
išgirsti, kaip advokatus įro
dys, kad šito žmoguus kišenėj 
buvo ne mano. ule kito kurio 
ranka.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1110 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

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

Tel. Ofiso:
LAlsyette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6288

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 .

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 if 8—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Tročiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Rea.:
24C6 W. 69 St

LIEIUVlAi DAKTARAI

DR. L AlKOČIOttAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, lll. 
Utarn., Keh. ir P8tn. 10—9 vaL v. 

3147 80. Halsted St, Chicago
Paned., Sered. ir Subat. auo *2—9 V.

AMERIKOS LIETUVĖ DAKTARŲ DRAUGUOS KARLAI
Tel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

, '10 vai; ryto iki 9 lai. vakaro
Sekmadieniais ir TrėėiadieniaiS 

.................. Pwi,.«JrtwtL................
rei. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iSskifiant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. ŠURGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL_________

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West «3rd Street

Chicago, TUinois
TeL HEMIock 6111

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

TreCladlcnlals lr šeftthdlenials 
pagal sutarti

Tėlephono: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUTIS advokatas 
4661 South Ashland Avenue 
Res, 6Ū15 B. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

M. CHMIES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAGO, ILL.

Telefonai MIDiray 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. NedSliomie nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
veL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

Offiee Hmm
2 to 4 and / to 6 P. ll. 

Runday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanfloe

Nao 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofl#O TOlef. BOUIevard 7820 
NamĘ Talaf. PROspect 1930

TeL OANal 81Ž2

DB. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS XS OHntTRGAS

2201 W. Cermak Road
VabtadOK! 1—3 ir 7—8 

SeredOteU ir NedOl. pkgal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. CallfornM Avė. 
Telefonas REPubiic 7MU____

Rea. tnd Offiee

‘išarus
Offiee Pilono

DR. J. J. KOWAR
(KOMABSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W, 63rd St, Chicago-

Nsd 4Uom Įr Trečiadieniais
P2fiLJutą«J

TsL f OUletard 7044

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: ano 2 ryte iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

T4L OflM SoUlerard 8*18-14 
Ree. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—8; nno 8:30—8i38 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0086

fteaideadjM TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiee tnLt 2-4 if 6—8 p. sa. 

ReMdeaeija
8989 So. Olaremoat Avn.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal nutarti

Td. CANa*1 0287
Rea. PROspeet 6659

DR. f. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I&2I So. Halsted Street 
ftaidenelja: 6600 Sč. Afteeiafi At
VALANDOS: 11 ryto Iki S

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tek LAFayMte 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—4 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais
.................. PM»1 tdterti._________

.snar""

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., Bstvinad Ir nenkudiehiairMeotetnos Motaflo Seimo, Atlantic City j g p p ; , , r T
teStadlaolals nuo 9 ♦. r. Iki 1 p p 

161 Broadvar 
MBLROS1 FARR, ILL

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
f A. YARde 0984 

R4B.I TOL PLAaa 2400
VALANDO8:

Nuo 10-12 v. xyto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Npd61iyniw Uuo 10 iki 12 dienų

TsL Offies Wsntworth 6330 
Rea. Hf de Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Valandos 2—4
jarar,

—4 po pietų. 7—8 v. rak. 
.orA^rtijftin ir enhetomin 

RU. 6958 8o 
Ras. TeL GRi

Talman Ava. 
tOvehill 0617 
HEMIock 4848

DR. J. SHINGLMAN
Tlt SUGRĮŽO<4

Praktikuoja >0 metų 
Remnatlsmas ir Alrrik-a Ugne 

Jo Rpodalybė
Valandos 11-12 A. M.. 2-4, 7-4 P. M

Retldend S84 Bo snth Avs.
MM
ISth Street

Cicero, III.

netia 1424 Si 
Tel. Cicero 
4«S6 Went

Pirmadieniais )r tmČUčfenlats nno 
16 v. r. Iki I vai. vakaro 

ftettadlenlata nūs I v. Iki 4 v. 4. 
Sekmadieniai, pigai 4u»art1en

Office feL

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

Vai. 2—4 if 7-4 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus 

fluhatoma Ctesroj 
1444 Se. 49th Ct 

Nuč 4 Iki • tel vkk.
OhlcUOi lietuvių lt. Kryiiaus H- 

fuainA kaip jų pripaiino Amerioan 
Medical Aasociation ir Amer 
College of Sartomis, yra OIms A 
rMiea. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priikyTė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale pandokftfe

i patarnavimu 2700 W. 89th St, 
Ul. HElfioek 6766.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatu ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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KRAŠTO GYNIMO MOKYKLOJE

Spaudos Atstovams Parodytas Galiūnų 
Poligonas Ir Karo Pratimai

£122U22&

Yra Lietuvoje vieta, kurio 
je gyvenama atskiru savita 
gyveniniu, mažai panašiu j 
ramų kaimo ar triukšmingų 
miesto gyvenimą. Ta vieta ti 
krai yra nepaprasta ir ypa-

pažino su poligono gyvenimu.
Spaudos atstovams demon

struotas karo pratimas darė 
labai gražaus įspūdžio. Buvo 
vaizduojama puolamosios kau 
tynęs, “saviškiai” puolė ir

tinga, tai Lietuvos kariuoiue- savo smarkia ugnimi naikino
• V > J“priešąnes vakaro® pratrinu stovyk

la, (Jaižūnu poligonu vadina
ma. Ten kiekvienais metais 
nuo ankstyvo pavasario Ugi 
vėlyvo rudens atlieka specia
lius vasaros pratinus visos 
Lietuvos kariuomenės dalys.
Gaižūnų poligonas yra dide- rys karininkų 
lės reikšmės praktiška ka
riuomenės mokykla, ten dir 
bama taip intensingai, kad 
labai dažnai darbas eina ne 

stodamas ir dieną ir naktį.
iUo laiku, kaip ir kiekvie

nais metais, Gaižūnų poligo
no darbas eina visu smarkn- 
mu. Pirmosios poligono pa
mainos kariuomenės dalys ski 
rtuosius pratimus jau baigė 
atlikti lr liepos pirmomis die
nomis iš poligono išvyko į 
savo nuolatines būstines, o į 
poligoną atvyko kito® naujos 
kariuomenės dalys. Darbas tę
siamas toliau nė kiek jo ne
pertraukiant.

Pratūno kautynės 
vyko gražiame poligono Ba- 
trakių rajone. Pratimą stebė 
jo krašto apsaugos ministe
ris brig. geū. Dirmontas, ka
riuomenės vadas gen. št. pulk. 
Raštikis ir labai didelis bū-

lam

Kai spaudos atstovai atvy-r 
ko į Batrakus, ten jau buvo 
“karo frontas”. “Priešas” 
buvo įsitvirtinęs kalvose prie 
pamiškės, o “saviškiai” jau 
baigė pasirengti smarkiam 
puolimui. Buvo tyla prieš ka
ro audrą. Ta tyla kurį laiką, 
tik abiejų kovojančių šalių 
apkasuose ir pakrūmėse kada- 
ne-kada pasirodydavo šalmuo 
tos galvos, kur-ne-kur reti 
perbėgimai. Netrukus Iš abie
jų pusių pasigirdo šautuvą įr 
kulkosvaidžių šūviai. “Prie
šas” iš apkasų buvo išmuštas. 
Šūviai nutilo.

naudingus, gražios dalyku?, f Ramybės Kampelis
Jų visos stovyklos papuoštom i ________ r
kno gražiausiais meniskai sn. t Oražu!, rMllus k visai# &t, 

[ kurtais ornamentais, patrio- iv,1(fj>i8 k„n^lis y.
I tintais Sūkiais, paveikslais, „ Kaaimieriortų ka-
paminklais, biustais, f,guro- Urpe
mis ir pan. Visa tai yra dail- medelių, vieno aukšto
ginusia eilinių savamokslių irengUg
kareivių darbas. Matyti Lic , Kon_ UrUi atoet<J.
tuvos kariuomenė turi ne tik I niM uko |aimS ..
gerus kovotojas karius, bet
kurtu ir daug gabių meno 
žmonių.

laikas mano kelionėje į amž)- širdingiausiai ačiū ir prižadu 
nastį. Čia gyvenant galima ti- prisiminti laike Mišių šv.
krai pasakyti: “nei sėja, nei 
pjaunu, nei į kluonus kraunu, 
o Visagalis Dievas 'maitino 
mane’*.

Motinėlei ir seselėms tariu

I«aimingag Dėdė

Pats poligono gyvenimas y- 
ra savotiškas, tačiau gana į- 
domus ir linksmas. Poligone 
nors ir daug dirbama, tačiau 
ten nuolatos aidi dainos, vi
sados yra gyva nuotaika.

nauti seselėms ir maloniai pra 
leisti pora savaičių kapeliono 
vietoje. Rengianties vykti į i 
Lietuvą, tai buvo patogiausia i 
vietelė poilsiui, kur galima 
atgaivinti ir kūnas ir siela.

Čia nereikia rūpintis, ką 
valgysi, ką gersi ir kuo ap- 
sirėdysi. Nes viskuo aprūpina 
darbšti seselė Liudvma.

Laikas praleistas seselių 
vienuolyne ant visados pasi-

LietrtVos kariai poligoną la 
bai mėgsta. Jie sako, kad ten 

i nors ir tenka daugiau padir- 
I bėki, tačiau viskas yra įdo-1 liks mano širdyje ir bas mi • 
|miau, įvairiau. Apie poligo- ni:<ias kaipo laimingiausias 
Į ną ir jo gyvenimą kariai yra 
. sukūrę ir dainuoja daug gra
žių dainų. Tsb.

Supažindinti visuomenę, su 
kariuomenės darbu ir gyve 
niinu Gaižūnų poligone, ka 
riuomenės štabo spandos ir 
švietimo skyrius liepos 1 d. 
suorganizavo į poligoną spe
cialią spaudos atstovų išvyką 
Išvykai Vadovavo minėto sky
riaus viršininkas pulk. J. Ša- 
rauskas. Spaudos atstovai iš 
Kauno karišku automobiliu 
išvyko anksti rytą ir poligo
ne išbuvo keletą Valandų. Po
ligone jie stebėjo tam tikrą 
karo pratimą ir arčiau susi-

Kur Galima Gduti

flfc

61

J. E. vysktfpni Mečislovui 
Reiniui pagerbti bankieto bi
lietų galima gauti pas;

Kun. M. Urbonavičių, kun. 
A. Baltutį, kun. J. Paškaus- 
ką (Roseland), kun. Ig. Al
berčių, kun. H. J. Vaičūną, 
d. g. prelatą M. Krušą, kun. 
Pr. Vaitukaitį, kun. J. Šau- 
linską (North Side), kun. A. 
Linkų (West Pullman), B 
Nenartonį, 6540 Campbell av., 
M. Sudeikienę, 1632 W. 46th 
K, Burbienę, 6828 So. Rock- 
vell st., E. Karnauskienę, 

6727 So. Artesian avė., A. 
Grišių, 1827 Union avė., J. 
Dimšą, 3347 lituanica avė, 
K. Zaromskį, 4531 Saeramen
to avė., Vin. Paukštį, 2714 W. 
47th st., J. P ražaitį, 2225 So. 
Bell avė., Pr. Vitkų, 1432 S. 
49th avė., ir “Draugo” ofi
se.

Bankietas įvyks rugpj. 10 
d. Palmer House. Prhaldės 
(nevėluojant) 8 vai. Vietų bus 
paruošta tik tiek, kiek iš an
ksto bus užsirezervavę. Kas 
manote būti baakiete, prasi
mi išanksto užsirezervuoti vie 
tas. Kas notėtų būti grupėje, 
su savaisiais arba draugais, 
praneškite. Apie kiekvieną 
stalą yra dešimts vietų.

Kas norėtumėt paimti bi
lietų ir pasidarbuoti šio bon- 
kieto rengime, prašomi krei
ptis telefonu: Pullman 1200.

Kun. A. Linkus

Pasinaudodami šiuo ramu
mu spaudos atstovui ir žiū
rovai karininkai apižiūrėjo 
“priešo” apkasus, jo pozici
jas ir užtvaras. Tačiau fron
te ilgai būti negalima, todėl 
skubiai pasišalinta į saugesnę 
vietą.

Staiga sutarškėjo kulko
svaidžiai, sugriaudė patran
kos. Ten kur prieš keliasde
šimts minučių žiūrėta “prie
šo” apkasai ir likusieji ap
kasuose “simboliniai karei
viai”, prasidėjo sviedinių 
sprogimai, pakilo kulkosvai
džių kulkų sukeltos dulkės. 
Tai buvo “saviškių” prisi- 
Šaudymas. Praėjo dar kiek 
laiko ir “saviškiai” pradėjo 
labai smarkų puolimą. Gaudė 
patrankos, minosvaidžiai, tra-

Žš aukšto stato reikalavL
mus. Sis vaizdas iš Kaliforni
jos valstybinioi — San Quen- 
tin kalėjiino. Meyer Gotas, 32 
m., uždarytas katėjfcman nž 
vagy stę Užlipo ant šio teikia- į 
nčio šviesą majftką ir kalėji
mo administracijai pastatė' 
reikalavimą — duoti jam bent r 
mažą. “salą” už kalėjimo šie- 
nų. Išstovėjęs 13 valandų jis 
“atmainė mintį*’ ir sutiko bo 
prievartos nulipti žemyn, jei 
kalėjimo administracija, vie
toj bausmės, duos jam gerą 
valgį ir svetingai elgsis^ Nu
lipus kalėjimo administracija, 
be abejonės, tikrai “svetin
gai” su juo pasielgė.

— Dideles tautag pagimdo' 
dorovė ir kultūringa drąsa. | 

Mazzini1

Urba f Iower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlė* Myliotiem*— Vestuvėm* —

PfaoM LAPAYETTK 5800

PLATINKITE “DRAUGĄ” SKAITYKITE “DRAUGĄ”

=
atidengė ugnį saviškių taukai. 
“Priešas” pralaimėjo, jis pe
rsekiojamas, tačiau tuo pat 
momentu pasigirdo trimitas 
ir pratimas baigtas. Vienu 
kartu šūviai nutilo.

Visas pratimas, nors jo me
tu ir pradėjo smarkiai lyti, 
praėjo ypatingai darniai, sė
kmingai ir gražiai. Sutarti
nis kelių ginklo rūšių bend

tėjo kulkosvaidžiai, poškėjo ras veikimas buvo tiesiog nuo
šautuvai. Tai buvo tikras puo 
limo karo vaizdas, nes buvo 
šaudoma tikrais kautynių šo
viniais. Ten, kur buvo “prie
šo” apkasai dabar matėsi ai
škūs sviedinių ir minų spro
gimai. Artilerijai ir kulko
svaidžiams sutriuškinus ‘prie
šą’ į karo lauką išvažiavo ir

........ .  t n .

ŽMONIŲ PklKTEUUS

(Tęsinys iŠ 2 pusi)

jokio kito kelio į sveikatą, 
pasisekimą ir laimę.

“Gamta niekad neišdavė 
širdies, kuri ją mylėjo”; tai 
joe privilegija per visus Šio 
mūsų gyvenimo metus vėsti 
nuo džiaugsmo prie džiaugs* 
mo, nes ji gali taip informuo
ti sielą, kuri mumyse, taip 
atspausti ją tykumu ir grožiu 
ir tarp maitinti aukštomis rtti- 
ntifcrl^ kad nei pikti lielu- 
via), neapgalvoti teisimai, Rei 
saumylių žmonių pajuokia, nei 
pasveikinimai koriuose nesi
randa jokio maloningumo, aei 
visoks nuobodus gyvenimo sa- 
atnešimas kada nors mus nn- 
galės arba sutrukdys mūsų 
linksmą tikėjimą, kad visa 
ką tH« matome yla pilna pa- 
laiminimu — SLincirnift

stabus, o su didele energija 
kovją kareiviai teikė tik ma
lonaus pasigerėjimo.

Po pratimų speciali aukštų 
karininkų žinovų komisija į- 
vertino “puolišną”, buvo ap
žiūrėta apkasai. Komisija pri
pažino, kad paolimo rezulta
tai labai geri: taikumas bu
vo tinkamas ir “priešui” pa
daryta daug Ruoetoiių.

Po to spaudos atstovai ap
žiūrėjo kelias poligono stovy
klas, tenka pabrėžti, kad Lie
tuvos kariai poligone, skirda
mi daug laiko ir energijos 
kuo geriau pasirengti būti ge 
rais tėvynės gynėjais, nema
ža dėmesio kreipia ir į k itn s

H0W OFTEN e*R TOB 
K1SS AND MAKE US?

Into n

Yoo ton to? "I’M tom Itoo and to3k> apjoto* 
marrtato Mm

to hold your huabatd.;
krtor «Un.

.Dfyou

tbe dlaoomfortą Aram 
•ra »l*fSthe funetlonnl dlaordi

ana

A. * A
JUSTINAS SHlMANlS

mirė Liepos 31 d., 1337, 4:57 vai. po pietų, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Švenčionių apskr., Rlmtuų parap., Dupstų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime mylimą moterį Ievą. 
po tėvais Teresaitė, dukterį Anelę ir 2 sūrus; Jurgi 
ir Riehardąy brolį Kazimierą ir 2 dėdes: Nikodemą,u 
Boleslovą Shimanis ir 2 dėdienes ir daug kitų gimimų. 
O Lietuvoje tėvą Kazimierą ir 2 brolius: Joną ir Vik
torą ir 2 brolėnes ir seserį Ameliją ir Švogerį Juoza
pą Če maus ką, Argentinoje.

Kūnas pašarvotas 4330 S. Hermitage Avė. Telefonas 
BGUievartUOtm

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Rugpjūčio 4 d., iš na
mų 8 vai. fryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ftž velio
nio sielą. Po pamaldų nūs nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines. " >

Nuoširdžiai kviečiame vistis gimines, draugus-ges 
ir pažystam us-mas dalvVauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, duktė, eonai, broliai, sesao. tėv«s 
ir giminės.

Laidotuvių Direktorius J. U. Budrikis. Tel. YARds 
1741.

aaa

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

*11D III Aline PATARNAVIMAS 
HmDuLHribL dieną ir naktį

TAW A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

TAOtmadKARER
ATLIEKA SI DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtrtil 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškina HEALTH- 
ilOfJ fnagiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 61% 208 No, Wftbash Ate., Chicago.

ladumicz ir Smi
I. Liulcm_ _
S. P. Mažeika

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAJFayette 3572

3319 UtUandca Avė. 
Phone YARds 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. PetkK
S. M. Skute

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

711 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SE«U«»IA flt DtMIAVSia LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DfENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

BJaoaykite mflsų Lietuvių milo programų Pirmadienio vakaraia, 
10:00 vak vakaro U W, S. F. 0. «tot»to (U* KJ — PrMUttJas 

t. tALiatastM i

Hmm M0t

OARY. IND. LAIDOrOVIO DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

GnriaoaiSa patarnarimaa — Motefta pstarnao>
m < IMk Asą

I.J.Ziį
Ezerskis ir Sus
knzains Ealeikis
P. 1 Ridikas

1646 Wwt 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Weetern Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

MgS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IBDIRBAJAl
Dabar siūle didžiaoaiaM 

paminklų vertybes. Didelb 
pasirinkimas paminklų vi- 
eokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 116.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West II lth SL, 

Telėfenaa BlVorly 0005
•kanai ftv. Karimlcro kapinių vartų.



Pirmadienis, rugp. \ fl.,

KĄ KALBĖJO MOTERŲ SĄ-GOS CENTRO |J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
VICE PIRM. IR “MOT. DIRVOS” RED.

Praėjusį trečiadienį per Į giočių tarpe matomas ypatin-
“ Draugo” radio valandą ka
lbėjo Moterų Sąjungos centro 
vice pirm. ir “Moterų Dir
vos“ red. S. Sakalienė.

Kadangi iš šios radio sto
ties per “Draugo“ valandą 
retai moteris kalba, sakė S. 
Sakalienė, tat, dėkodama ve
dėjams už duotą progą, aš 
noriu trumpai pakalbėt apie 
lietuvių moterų sąjūdį Chica
goj.

Mes, katalikai, Amerikoje 
turime dvi centralines frater- 
nales organizacijas: L. R. K. 
S. A. ir Moterų Sąjungą. Mo
terų Sąjunga yra plačiai iŠ- 
sišakojus po lietuvių koloni
jas. Kai kuriose kolonijose, 
kaip Cicero, Detroite, Cleve
lande, l’ittstone, Worcestery, 
Mancliestery ir kitur turime 
net po dvi kuopas, o Chica
goj virš desėtko.

Moterų Sąjungos uždavi
niai, trumpai suglaudus, yra 
šie: teikti narei pašalpą ir 
moralinę pagalbą ligoje, na 
rei mirus pašalpgaviams iš
moka jos pomirtinę ir rūpin
tis narių švietimu panaudo
jant tam įvairias priemones.

Sąjunga yra legalizuota Il
linois vai. Jos turtas siekia 
arti šimtą tūkstančių dolerių. 
Nariais priimamos moterys ir 
merginos nuo 16 iki 45 m. am
žiaus.

gas judėjimas. Mat, ruošifu- 
masi prie seimo, kuris įvyks 
Marųuette Park, GJm. Pan. 
Sv. parap. salėj. Seimas tę
sis keturias dienas, nuo rugp. 
16 iki 20 d.

Sąjungos seimai, paprastai, 
būna skaitlingi. Ypatingai ti
kimos skaitlingo šįmet, nes 
jame dalyvaus ir Aukštas 
Svečias iš Lietuvos — J. E. 
vysk. M. Reinys.

Seimo dienomis rengiama 
įvairios pramogos. Ir taip, 
šeinio išvakarėse, sekmadienį, 
rugp. 15 d., vakare, Gim. P. 
Šv. parapijos salėje rengia
mas vakarėlis, bunco žaidi
mas ir pasilinksminimas. Įža
nga 25c.

Pirmadienio vakare, rugp. 
16 d., bus gražus koncertas, 
kurio programą išpildys įžy
mus Chicagos menininkai ir 
svečiai. Po koncerto šokiai. Į- 
žanga 50c.

Antrad. vak., rugp. 17 d., 
šeiminis bankietas .Šv. Kazi
miero seserų vienuolyno au-, 
ditorijoj. (Bilietas $1.00. Per 
bąnkietą, ačiū seserų pastan
gom, akademikės išpildys ne
paprastai gražią programą. 
Taigi, ne tik Chicagos mote
ris, bet ir vyrus kviečiu į vi
sus sąjungiečių šeiminius pa
rengimus, o jie bus tikrai gra 
žūs. Taip pat kviečiu vieš-

CHICAGOJ

Antrad., mgpj. 10 d., J. E. vyskupas M. Reinys atvyksta 
į Chieago. (Valanda ir vieta bus vėliau spranešta). Tą pa
čią dieną vakare pagerbimo bankietas, Pafrner House.

Trečiad;, rugpj. 11 d., Šv, Jurgio bažn. pamaldos, jun
giant 550 m. paminėjimą' Lietuvos krikšto. Vakare Vytauto 
Parke suvažiavimas ir iškilmės.

Ketvirtai, rugpj. 12 d. šv. Antano parap., Cicero, III.

Penktad., rugpj. 13 d., Dievo Apvaizdos parap.

Šeštad., Šv. Juozapo bažnyčioj vakare.
Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie

nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 7:30 vai. Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

Pirmad., rugpj. 16 d., Moterų Sąjungos seime ir Gimimo 
P. Šv. parapijoje.

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. 
bažn.; 8:30 Moterų Sąjungos seimo bankiete.

Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškau^ parap., Indiana 
J Harbor, Ind., ir Šv. Kazimierą bažn., Gary, Ind.

Penktad., rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus ir Aušins 
Vartų parap.

Šeštad., rugpj. 21 d., Nekalto Prasidėjimo P. Š. parap.

Sekmad., rugpj. 22 d., išleistuvių bankietas, Šv. Kazi
miero akademijos salėje. Išleistuves rengia Akad. Rėmėjų 
draugija, Kun. A. Liukus

Adv. Česnulis Atidarė Į kad skausmo vietoje randasi 
Ofisų ! galas nulūžusio peilio. Matt-

Gerai žinomas mūsų tau
tietis advokatas Cb. Cesnulis 
atidarė ofisą Marųuette par
ke, 2502 We8t 69 str. Į šį ofi
są persikelia ir lietuvių spul- 
ka — Chieago Lithuanian 
Building and Loan Associa- 
tion.

|hews atsiminė, kad prieš 15 
metų jis buvo peiliu perdur
tas. Peilio šukė išimta, bet 
ligonis mirė.

Pranešimas Vargoni
ninkams ir Sasnausko 

Choro Nariams

=

Šiuo metu Chicagos sąjun-į niomis ir svečiais į patį sei-

Papildas Prie Parap. 
Metinio Pikniko

NORUI SIDE. — “Drau
ge ” jau buvo rašyta apie pra 
ėjusį parap. metinį pikniką. 
Čia noriu tik pažymėti tuos. 
kurie prisidėjo auka, būtent 
pinigais aukojo: kun. J. šau- 

, linskas $2, J. Drazdauskas $1, 
V. Dargužis, O. Šniaukštienė, 
T. Šadbaras, P. Zinevičienė, 
M. Butkienė $1.50, Jasavičie- 
nė $1, M. Kupčiūnienė, A. Si
nkevičienė, M. Krivickienė, K.

Šiandien lygiai 1 vai. po 
pietų Šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambaryje įvyksta re
peticija. Visi vargonininkai ir 
Sasnausko choro nariai pra
šomi laiku susirinkti, nes tu
rime tinkamai prisiruošti gie 
doti mišias, kurias laikys J. 
E. svečias vyskupas M. Rei
nys, rugpiūčio 11 d., 10 vai. 
ryto, Šv. Jurgio bažnyčioj.

Sekr.

širdžiai prašomos dalyvauti. 
Yra daug svarbių reikalų 
svarstymui, ypatingai apie 
pikniką, kuris įvyks rugp. 15 
d., Marųuette Parke. Bilietai 
tik po 10c. Pelnas skiriamas 
naujų akademijos rūmų sta
tybai. Narės prašomos pasi
stengti atsivesti naujų narių. 
Pirm. Šeputienė uoliai dar
buojasi, — visos jai padėki
me. A. J.

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGINA

Nuolatiniam namų darbui, prie ma
žos Šeimynos, valkų nėra, turi mo
kėti vairius pagaminti. Saukite 
Mrs. Pauline Mlknla, tel. Wlllow 
Springs 48.

REIKALINGA MOTERIS

NuolaUntunt namų darbui, valgius 
pagaminti, maža Šeimyna, nereikia 
skalbti, telefonuoklt Wlllow Springs 
48, Mr*. P. Mlknla.

RENDON (NAMAS

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų dr-jos nepaprastos susirin
kimas įvyks antradienį, rug- 

Yilčinskienė, A. Bogusevičius, !p>ū<-io 3 d., 7:30 vai. vakare, 
F. Klikna, Kizelevičių šeimv- ^v* Kazimiero akademijoj. Su

Rendon. 6 kambarių bungalow, 
furnace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10627 So. Homan Avė. 
Krolpkitės | savininkę, Mike Kr 
Jalls, 194 3 W. CermakRd.

PARDAVIMUI NAMAS

•mą — pamatyti, kaip moterys 
seimuoja, pasiklausyti, kokius 
klausimus jos svarsto.

Tikėdama, kad vėliau ge
rieji “Draugo“ radio valan- 
lų vedėjai dar duos vieną, ki
tą progą prabilti į malonins 
klausytojus apie seimą ir šei
minę programą, Seimo Rengi
mo komisijos vardu, dėkoju 
radio vedėjams už šią progą, 
o maloniems klausytojams už 

,n| pasiklausymą.

Iš Chicagos Liet. Dr-ją 
Valdybų Bendro • 

Pasitarimo

Užkasti Dideli Turtai 
Nuvedė į Kalėjimą Ir 
Dar Nubaudė 0100

Chicagietis Joseph Nelson 
visiems pradėjo girtis, kad 
netoli Ruby, Arizona, jis ži
no po medžiu pakastus Lais
vės paskolos bonus $135,000 
sumai. Išgirdęs tai Justicijos 
departamento viršininkas jau 
buvo besirerigiąs su Nelsonu

ne $1.75, Kišonienė $2, Širr. 
kienė $2.60, kiti po 50c. P. 
Masis, T. Stankus, A. Bace- 
vičiut, Bemeckienė, A. Kum- 
šlytis, B. Buividienė, B. Kace- 
nova, I. Rėkus, J. Zinkevi
čius, Girdžienė, o kito po ma
žiau. Taipgi daugelis patys 
aukojo arba gavo iš vietinių 
biznierių produktų Boida’s K. 
T. Rauskinų, Kizelevičių, Vi- 
rbalavičių, Plančiūnų. Scliul- 
ts, Chas Larko, Mačekonių, 
Andruškevičių, Kišonienė, 
Slautų šeimyna, Leo’s Mar- 
ket. Visokie valgiai buvo su 
aukoti, todėl virtuvė davė

sirinkimas turės ką nors sva
rbaus tartis reikale vizito J 
E. vyskupo Reinio Chicagoj 
Be to, yra kitų svarbių rei
kalų, kuriuos turime skubo
tai aptarti. Visų ARD skyrių 
prašome dalyvauti šiame su
sirinkime. A. Nausėdienė, 

ARD centro pirm.

Pardavimui namas, krautuvė su ke
turiais kambariais užpakaly, šilto 
vandens žiluma, dviejų karų gara- 
džius. Tiktai 14,000.00. Mažas Įne
šimas, balancas lengvais išmokėji
mais. Matykit Louis Topolous, 2443 
W. 7lst Street. 1________

PARDAVIMUI NAMAS

8 kambarių mūrinis namas, S kam
bariai ant pirmo aukšto, trys ant 
antro aukšto, filito vandens žiluma, 
tlle bathroom, cementinis basemon- 
tas. Adresas 2143 W. 28rd Street. 
Tel. CANal 2146. 

PARDAVIMUI TAVERNAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai }- 
rengtas, gerai išdirbtas biznis, lietu
vių koionijoj. Atslžaukit 2666 West 
69th Street.

Budriko Rakandų Krautuvė pasiūlo jums šias modemiš
kas skalbyklas po 049.50 ir ankščiau, mokant po
$1.00 į savaitę. Aplaikysite gražią dovaną pirkdami dabar. ■ 1 '

Jos, Budrik, Ine.,
3417-21 So. Halsted St 
3409-11 So. Halsted St. 
Tel. BOUIevard 7010

Budriko programai:
WCFL — 970 Kil., nno 7:30 vai., vak. Nedėliomift.
WAAF — 920 Kil., Pnnedėliaia ir Pėtnyčiomia nno 6:00 vai. vak. 
WHFC — 1420 Kil., Ketvergais nuo 7:00 iki 8:00 vai. vakare.

sykiu važiuoti į Ruby, Ari? 
ir atrasti paslėptą turtą. Iš- daugiausiai pelno-. Joj darba- 
girdo apie tai ir C. H. Keęfer, \ vosį gabios ir sumanios šei- 
4655 Maddeifr st, ir atsiminė, lnijDinkės. Me to, surinku ir

Liepos 27 d., Aušros Vartų 
parapijoj įvyko Chicagos lie
tuvių draugijų valdybų ben
dras pasitarimas, kaip kuo- 
iškilmingiausiai pasitikus at-į 
vykstantį į Chieago J. E. vy 
skupą Mečislovą Reinį.

Vienbalsiai pageidauta kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti sto 
ty priėmime to garbingo sve. 
čio. Laiką ir vietą komisija 
paskelbs vėliau “Drauge“.

Nutarta kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti svečio priėmimo ba
nkiete, kuris įvyks rugpiūčio
10 d., PaKmer House (State 
str. ir Monroe).

I Rugpiūčio 11 d., Šv. Jur
gio bažnyčioje įvyks iškilnu- 

i ngoe pamaldos, kuriose, be 
garbingo svečio, žada daly
vauti J. E. kardinolas Munde
lein, taip pat ir vietinis vys
kupas J. E. O’Brien.

Gi vakare, Vytauto parke, 
visi Chicagos ir apylinkės lie
tuviai masiniu susirinkimu 
paminės Lietuvos krikšto su
kaktį. Tame masiniam sus-me 
dalyvaus ir kalbės svečias iš 
Lietuvos J. E. vysk. Reinys, 
miesto majoras ir kiti žymūs 
asmenys. Iškilmės baigsis pa 
laiminimu. Per iškilmes gie
dos Chicagos lietuvių parap. 
bendras choras.

Pasistengkime, kad pirmas 
toks Chicagoje suvažiavimas 
į Vytauto parką, rugpiūčio
11 d. vakare, būtų kuoskaitlin 
giausias. Lai nei vienas lie
tuvis nepasilieka neatvykęs į 
tas iškilmes. Pr. J. Vitkus

kad prieš keturis metus žmo
gus vardu Nelson jam sakęs 
tą patį. Be to, jis davęs Nel
sonui $87 kelionei, kad par
gabentų tą turtą. Jiedu suta
rė jį pasidalinti 50-50. Bet 
gavęs pinigus Nelson dingo 
kai kamparas ir Keefer nie
kur jo daugiau nematė.

Kai atvykęs į Justicijos de
partamentą pažvelgė į Nelso
ną, tuoj pažino, kad tai tas 
pats, kuris iš jo išgavo $87. 
Nelsonas sulaikytas, iškelta 
byla ir užuot vykus į Ruby, 
Ariz., “nuvyko“ į kalėjimų 
ir dar nubaustas $100.

Vadinas, pavojinga girtis 
turtais, kurių neturi.

kitokių dovanų piknikui, bet, 
neturėdamas prie savęs auko
jusių vardų, negaliu paminė
ti.

Paskutinis šiais metais po 
atviru dangum parapijos pa
rengimas bus Jeffersono mi
ške. Parapi jonai, kurie dėl 
kokių nors priežasčių negalė
jo dalyvauti metiniame pik
nike, galės tai padaryti šia
me išvažiavime. Lietuvyti3

GARSINKITĖS “DRAUGE”

CRANE COAL COMPANY.

CICERO. — Šv. Kazimiero 
Akad. Rėm. 9 skyriaus rugp. 
3 d., 7:30 vai. vak. įvyks su
sirinkimas. Visos narės nuo-

Manant statyti sau naają namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Oontractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

CHARLES YUSHIS
OARPEMTBR

nt
OONTRACTOR 

2223 West 23rd Piace
lAtlieka visokius medžio darbas, 
■didelius ir mažas, až prieinamą 
įkainą. Apkala namas fiingeliaia. 

Dedame stogus.
Tari 36 metaa patyrimo.

PARDAVIMUI FARMA

Pardavimui farma Culver, Indiana 
arti Rt. 17. 120 akerų žemės, du
namai, kluonas, didelis sodas Ir miš
kas, parduosiu pigiai už cash arba 
mainysiu ant Įtaisytos propertles 
Chicagoje. Atsišaukite asmeniškai 
arba laišku: Jean Zacker, 1534 W. 
62nd Street, Chieago, III., tel. Pros-

PARDAVIMUI FARMA

Parduosiu farmų arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. 10 akerų že
mės, visi patogumai. Sale Sunset 
Parkės. Kreipkitės J Julius Plach,

| 410 Maln Street, Lemont, Iii., arba 
tiesiog j farmų.

tmeo, Oeovous, Ex«aosTEbr
... Loofc to your atomach

•■4 root. help «o r«r»lt»liM ,o»r «l«nd»

Tel. CANal 7514
CHICAGO

H D 5TETTE R'S
Stornachic BITTER5

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Prieš 15 Metų Peiliu 

Durtas į Nugarą 
Dabar Mirė

Kauntės ligoninėj mirė N. 
Matthews, 33 m. amž., 2425 
Fulton Rt. Pasiskundus skaus
mu nugaroj X-Ray paroti 3,

BUICK

8C
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bmdndarbiai:
SAUSIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BA0KT8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA
VING AND LOAN ASSOCIATIOj 
OF CHICAGO direktorių susirinki!*1} 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 

4% dividendą ant visų taupymo

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

Federal Savings
AN* LOAN ASSOCIATION

or cniCAco

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

hontas Mine Run


