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MASKVA KALTINA JAPONUS UŽ 
šoviny KONSULATO UŽPUOLIMĄ

PROTESTUOJA, REIKALAUJA GREITO 
GANAPADARYMO

Japonų kariuomenė savo keliu 
praplečia veikimą Kinijoje

ŠANCHAJUS, rugp. 3. — 
Sovietų Rusijos generalinio 
konsulato Tientsine iškrausty- 
mo ir išgriovimo aidas pasie
kė Maskvą ir sovietų vyriau
sybė pasijuto kiek įžeista, 
tiek pažeminta.

Čia aiškinama, kad sukelta 
pavojinga situacija, kuri kar 
tais gali baigtis abelnuoju ka
ru tolimuose Rytuose. Ar to
kio karo japonai pageidauja, 
sunku sakyti.

Po konsulato užpuolimo Ma 
skvos vyriausybė iškėlė ener
gingų protestų prieš japonus.

Japonai tačiau išsigina sa
vo atsakingumo už tų įvykį ir 
kaltina “baltuosius” rusus, 
aitrius sovietų priešus. Be to, 
japonai pareiškia, kad Mask
vos protestas Japoni jų įžeid
žiantis.

Maskva randa, kad “baltų
jų” rusų grupei puolant kon
sulatų vadovavo japonų ka
riškos žvalgybo® karinintcas 
tbajoras Hiroši Taki, priklau
santis japonų generaliniam 
štabui Tientsine. Šio štabo na
riai šaukia, kad tai štabo įžei
dimas ir tas neturi būti už
miršta.

Maskva savo keliu reikalau
ja japonų, kad jie puolimo 
kaltininkus suimtų, juos

TIENTSINAS, rugp. 3. — 
Pietuose nuo Peipingo japo
nų lakūnai bombardavo ketu
ris kiniečių kariškus trauki
nius.

NANKINGAS, rugp. 3. — 
Šioj Kinijos sostinėj reiškiasi 
baimė. Bijoma japonų lakūnų 
puolimo. Vyriausybės tarnau
tojams nurodyta pašalinti sa
vo šeimas. Diplomatai ir sve
timšaliai ir gi įspėti prieš pa-
vojų. JF

ŠANGHAJUS, rugp. 3. — 
Žiniomis iš Nankingo, kinie
čiai numušė japonų kariškų 
lėktuvų šiaurių link nuo Liui- 
bo. Du japonai lakūnai žuvo.

O Peipingo pietvakaruose 
kiniečiai paėmė japonų tankų 
ir keliolikų japonų.

VARŠUVOS DIENRAŠTIS 
PASfttĖ LENKIJAI KA- 

RALIU - KENTO PRINCĄ

nu-

VARŠUVA, rugp. 3. — 
glijos Kento princas, Anglijos 
karaliaus jaunesnysis brolis, 
žada “privačiai” aplankyti 
Lenkiją. v | !]

Šia proga dienraštis “Wie-
baustų ir tuo būdu sovietams czor Warszawski ’ paragino
ganapadarytų.

Einant sovietų kivirčiams 
su Japonija, japonų kariuo
menė savo ražu praplečia sa-

lenkų vyriausybę pakviesti 
Kento princų būti Lenkijos 
karalium. Policija tuojau kon 
fiskavo visa dienraščio laidų. 

IkiŠiol monarchistai Lenki-
vo veikimą ne vien Peipingo j joje netnr5jo g,-™™. Vyrian 
srityje, bet ir toliau. Japoną lgybe jy organkacijai „epripa- 
lakūnai bombardavo tris San- partjjo9 teieiū ir nejre
tungo provincijos miestelius.
Gausinga japonų kariuomenės 
koliumna pradėjo veikti Pei
pingo šiauriniam šone. Japo
nų kariuomepė konoentriuoja-l 
ma pietvakariniam šone ir pa
rengiama veržtis Kinijos gi
lumon, kur tikimasi susidurti 
su Nankingjo vyriausybės ka
riuomene.

J. Valstybių konsulatiniai 
autoritetai paragino Šantungo 
provincijoje esamus Amerikos 
misionierius ir kitus ameri-

gi stirnoj a.
Nežiūrint to, paskutiniu lai

ku monarchistų sąjūdis vis 
plačiau ima reikštis.

IDAHO VALSTYBE NE
TENKA VASAROS

MADRIDAS IŠ NAUJO 
ARTILERIJOS UGNY

JAPONŲ KARO SU If NIJA ŽEMĖLAPIS
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JAPANESE AGAJN BOMB 
PAOT1NGRJ. WHERE CHINESC 
ARMY IS REPORTH)
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Nurodyta, kaip japonai iš visų Peij

PROJEKTAS Iš EUROPOS 
IR AFRIKOS PADARYTI 

VIENĄ ŽEMYNĄ
VOKIETIS INŽINIERIUS 
SOERGEL TAI SUPLA

NAVO

BOISE, Idaho, rugp. 3. — 
Per dvi paskutines savaites 
Idaho valstybės pietinėj daly 
siautė dideli karščiai.

Vakar staiga gyventojai pa 
kiečius, kad jie suvyktų į Tsi- sijoto netekę ne tik karščių,
anam f,u miestų, arba į Tsing- 
tao — pajūryje. Tuo būdu kas 
apsidrausta nuo karo pavo
jaus. • .-.i i jį.’

bet ir vasaros. Iš pradžių 
praūžė smarki ledų kruša, o 
paskui sniegas. Vietomis tem 
peratūra nukrito iki 25 laips
nių. ,

PLATINKITE “DRAUGĄ*

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus su perkūnijo
mis ; vakare vėsiau.

AUTOMOBILIO NELAI
MĖJE ŽUVO KUNIGAS

Vakar priešpiet Chicagos a- 
pylinkėse automobilių gusidau 
žyme žuvo penki asmenys.
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| JAPANESE FLYERS SCOUT
SOUTH TO TSINANFU, CAPITAL 
OP SHANTUNG PROVINCE

C

ADVANCE TROOPS OF 
CHINESE ARMY AT 

TEHCHOW

pusių veikia prieš kiniečių kariuomenę.

tada būtų 
į Saharos 
nimo si 
plotus su 
pakeisti 

Jis re
mais

Saulė 
si 8:05.

teka 5:47, leidžia-

K LIETUVOS VirtKI SEI
MO, ŪAYTON, 0.

HENtlAYE, Prancūzija,' Didžiausia Madrido ligom 
rugp. 3. — Žiniomis iš Madri- nė ir gi iki pamatų suk 
do, nacionalistų artilerija ir nuo šovinių sprogimo. V 
vėl ėmėsi smarkiai bombar- langų stiklai iŠtrupėję; 
duoti Madridu. Daug užmuš
tųjų ir sužeistųjų.

Daugiausia nukentėjo Cor- 
tez aikštė. Kliuvo ir amerikie

Nacionalistai praneša, k* 
Madrido rytiniam šone ve iii 
mas jiems sekasi. Radikalai

čių gyvenamajam dideliam na
mui. l • • i

kasdien netenka nuo 300 
600 milicininkų.

East Oriojo sasprogo gazolius; 
9 asmnys sužeista 1

East Chicago vakar suspro- puses. Buvo pavojaus šešie 
go didelis gazolino kubilas, kubiliniams geležinkelio 
priklajuaantis Sinclair Refi-! nams. Tačiau už poros, v3 
ning kompanijai. j dų liepsnos sukontroliuc

9 asmenys sunkiai sužeista, Kaip ir kokiu būdu s, 
o viena® jų, sakoma, pavojin- mas įvyko, niekas 
gai. aiškinti. Sprogimas

Po sprogimo kilo didelis j kubilo sienų, tik sudraskė’ 
gaisras. Liepsnos šovė į visas šų. ,

DAYTON, O. (Draugui” 
telegrama^), rugp. 3. — Vys
kupo Reinio Mišiomis ir ben
dra Komunija prasidėjo gei
mas. Apie šimtas dalyvių. 
Prezidijume: Gudelis, Bložis, 
Ketvirtis, Karlonaitė, Vara- 
niūtė. Kun..- Urbonavičius.

Keleivinis lėktinas nukrito so 14 
asmenį; rastas vandenykutinę led; 

iš Juodosi 
ko užtelėj

BERLYNjAS. — Žymus, vo
kietis inžinierius ir architek
tas dr. Hermann Soergel iškė 
lė aikštėn savo sugalvotus mil 
žiniškus projektus sujungti 
krūvon Europų ir Afriką ir iš 
šių abiejų padaryti vienų že-
jnynų vardu “.Attantropą**; ši;

Sudaryti naujų žemynų At- 
lantropa, pareiškia Soergel, 
nėra kokia svajonė. Tas gali
ma atlikti visos Europos soli
darumu ir pastangomis. Tas 
būtų didžiai naudingas daly
kas žmonijai ir 20 šimtmečio 
Europos kultūra tuo būdu bū
tų įamžinta.

Anot jo, tų darbų atlikti ga
lima su šiųį dienų technikos 
mokslu ir turimais įrankiais.
Ir ta® didžiai svarbu baltąja! 
žmonių rasei. Jei ši rasė 
neturi išnykti, Europa tū
ri darbuotis ko veikiau im
ti savo kultūros įtakon Afrikų.
Jei ji to nepadarys, Afrikoje 
įsigalės geltonoji rasė, pas
kiau ji iš Afrikos persimes į 
Europų ir baltoji rasė atsi
durs į kapus.

Soergel savo projektui pUu 
nus gamino apie dešimtį me
tų. Projektai numato: Pasta
tyti dvi milžiniškas užtvankas 
Gibraltaro ir Gallipolio są
siauriuose. Viena tų užtvankų 
sulaikytų nuo Viduržemio jū 
ros Atlantiko vandenis, o kita 
— Juodosios jūros vandenis.
Jis randa tų vandenų uždary
mu Viduržemio jūroje vanduo 
nupultų nuo 300 iki 600 pėdų.
Jūra pasiliktų siaura. Pakraš
čiais milžiniški žemės plotai 
būtų pakeisti derlinga dirva, 
kurių galėtų įdirbti Europos 
gyventojų perteklius. Būtų 
pakankamai vietos ir maisto 
visiems. Jūroje nupuolus van
deniui, kai kuriose vietose Af
rikos sausumos susisiektų 
ir susijungtų au Europos
sausumomis. Šiomis vietomis nuo

Kaip būtų f apsidirbto su Vi
duržemio Bros aps&usurmu, 

a imtis darbo 
įvesti drėki 

ų ir tuos smilčių 
ongo vandenimis 
linga dirva.

kad priešistori- 
s nebūta Vidurže

mio juros, išėmus kai kuriuo
se įdubimuose didelius eže
rus. Eurofn. buvo sujungta 
sausžemia |u Afrika. Per pas- 

ų slinkimo gadynę 
jūros ir įAtlanti- 
ndenys ir sukėlė

Tas įvyko ne
staiga, bet ilgais^ilgais šimt
mečiais, tūkstančiais metų. Ir 
Viduržemio jūrų iki šios die
nos didinga palaiko tik Atlan
tiko ir Juodosios jūros vande
ny*. Sustabdžius šiuos vande
nis, Viduržemio jūra apsau- 
sėtų.

SoeTgel

ARK. MOONEY UŽĖMĖ 
DETROITO ARKIVYSKU- 

" PIJOS SOSTĄ '
DETROIT* Mich., rugp. 3. 

— Čia šiandien įvyko naujos 
Detroito arkivyskupijos pir
mojo arkivyskupo E. Mooney 
ingresas (soetan įvedimas).

Bažnytinių iškilmių priešą- 
apskaičiuoja, kad buvo apaštališkas dele-

WA&HINGTON, rugp. 3. — ir pastebėjo įsimerkusį į 
žiniomis iš Panamos perkaso; denį. gkiridusiųjų likimas 
ofisų, apie už 30 mylių šiaų-j žinomas.
rrytų link nuo< Cristobal nu
krito PanAmerican-Grace ke
leivinis lėktuvas su 14 asme
nų. Lėktuvas iš Santiago skri
do į centrinę Amerikų.

J. 'Valstybių karo laivyno merikiečiai ir jų tarpe du 
lakūnai leidosi ieškoti lėktuvo dininkai iš Washingtono.

Tik žinoma, kad m 
šiam lėktuvui į pagelbų st 
bo d,u nardantieji laivai 
lė kįtų didesnių ir 
laivų.

Tarp keleivių buvo ke)

jo visų projektų įvykdymui 
reikalinga apie 250 metų dar
bo.

IŠTRENKTAS IŠ LĖKTU
VO, ĮSUKO GYVAS

MOUNT CLEMėNS, Mich., 
rugp. 3. — Lakūnas Įeit. D. 
H. Kaufman 6,500 pėdų dau
sose su lėktuvu ėmė pratintis 
akrobatiškai vartytis. Staiga 
nulūžo lėktuvo sparnas ir jį 
ištrenkė oran. Lakūnas suge
bėjo- paleisti turimų su savi
mi parašiutų ir išliko gyva*. 
Bet ištrenkamu iš lėktuvo į- 
laužta koja ir išmušti keli 
dantys.

PAGROBĖ PUSTREČIŲ
METŲ AMŽ. BERNIUKĄ
Vakar dienų iš namų kiemo, 

6201 No. McClellan avė., pa
grobtas pustrečių metų vai
kiuką® DonaJd Horaee. Grobė
jai, du vyrai ir viena moteriš
kė, su vaikiuku paspruko au
tomobiliu ir neužilgo per tele
fonų už vaikiuko grųžinimų 
pareikalavo 5,000 dol.

Policija turi piktadarių au-

Tarp žuvusiųjų yra ir kun. J.
J. Neff iš Amarilio, Tex. Jo ' vienas žemynas 
motina sunkiai sužeista.

gatas J. Valstybėms, JE. ar
kivyskupas A. G. Cicognani.

Dalyvavo 9 arkivyskupai, 59 
vyskupai ir apie 1,300 monsi- 
gnorų, kunigų ir religinių or
dinų atstovų.

Tuojau po ingreso apeigų 
ark. Mooney atlaikė iškilmin
gas pontifikaline* Mišias.

{KRITUS1OS Į TARPSIENI 
MIRĖ DVI MERGAITĖS

NEW .YORK, rugp.. 3. — Į 
dviejų aukštų namų siaurų 
tarpsienį nuo etogo įkrito ir 
ištrauktos mirė dvi mergaitės 
Lorraine Chinchar, 10 m., ir 
Marilyn Murphy, 9 m. am
žiaus.

Ant namų stogu jog žaidė 
ir nelaimė įvyko kai bandė 
nuo vieno stogo pereiti ant 
kito.

MASKVA, rugp. 3. — Iš 
užimamos vietos pašalintas so 
vietų Rusijos sveikumo komi
saras G. Kaminakis.

Vyriausybės agentai Arling 
ton Heights suėmė dar vienų 

tomobilio “laianių” numerius. — šeštąjį iš eilės — pinigų dir 
bėjų, J. Aliotų.

Ties State gatve nuvirto
taisomos parduotuvės

su kitu • priešakio barikada ir sužeidė gė 65 pėdų ilgio jachtų (lai- 
būtų sujungti geležinkeliais, penkias moteris. / vas)f

Belmont prieplaukoje sude-

VENGRŲ BOLŠEVIKAS 
RUSIJOJE DINGĘS

APIE 100 KONGRESU 
KĮI APLEIDO SESIJl 

WASHINGTONĄ
WASHINGTON,

— Nesulaukdami kongre

MASKVA, rugp. 3. — Nie
kas čia nežino ir nesistengia 
patirti (nes tas pavojinga), 
kur yra dingęs kituomet bu
vęs pagarsėję® Vengrijos bol
ševiką* Belą Kun, kurs 1918 jos uždarymo, apie 100 
metais vengruose pasižymėjo tovų uždarė savo raštin 
kraujageringumu ir paskiau apleido Washingtonų — 
atbėgo į Rusijų pas įsigalėju- namo, arba kur į 
sius komunistus. Ilgus metus 
jis čia užėmė aukštąsias vie
tas, paskiau įstatyta® į nepo
litinę vietų, iŠ kurios prieš 
keletu mėnesių dingęs. Reiš
kia, jis yra suimtas.

nius rezortus. Kas jiems 
vorjie. Kur jie nebūtų, 
jiem® algos mokamo® —J 
000 dolerių per metus, 
dar pasiliko svarstyti 
tracijo® tvarkraščio bilius.

BALDYVINAS TIKRAS 
INVALIDAS

Kun. A. Linkus 
Per Radio

LONDONAS, rugp. 3. — Bu
vęs Anglijo® ministeris pir
mininkas Baldwinas, kaip pa
tirta, yra tikra® invalidas. 
Reumatizmas jį kankina, vos 
pavaikščioja

TORNADO IŠTIKO MON
TANĄ

NHjES CITY, Mont. rugp. 
3. — Tornado ištiko šį mieste
lį ir apylinkę. Daug namų su 
griauta. Viena moteriškė su
žeista. ,

Šiandien 4 vai. po pietų 
rdėsime dienraščio “Dratų 
radio programų iš 
(1210 kil.) stoties, 
kun. Anicetas Linkui. K i 
gų Vienybė® Chicagos pr 
ncijos sekretorius. Jis kc 
svarbiais mūsų visuoml 
reikalais. Be to, girdi 
gražios muzikos ir aki 
lietuviškų dainų.

Šie programai įvyksta 
krienų trečiadienį tuo 
laiku. Prašome klausytis 
kitiems apie tai pranešti.

.. X.. t>■ .K., ■;*.< -fr L-ii' Lil'riŪt.a a .A . .
1 • 1 - . bjL&žfii?.
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Ueina kuadien, išskyrus sekmadienius.
Bendradarbiams ir koreapondentama raitų negrąžina. 

Jei nepr&Aonia tai padaryti tr neprislunčiama tam tiha- 
lul paito ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisę tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg save nuožiaras. Korespondentų 
fcraAo raiyti trumpai lr aliklal (Jei galima rado m a Ja 
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlikumų. Pasenusios ksras 
pondencŲos laikra&tin nededamos.

Redaktorius priima — puo i vai. Ilgi i vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybdse: 

Metams — 16.00: Pusei metų — $2.60; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam minėsiu! — Tie. Kitose val
stybėse preuumerata: Metams — $7.Oi; Pusei metų 
■— $6.00. Pavienis num. Se.

Skelbimų kainos pnstimčlainos pareikalavus.

Trečiadienis, rugp. 4 d., 1937

< Karo Pavojus

Pasaulio spauda daug rašo apie naujo 
, karo pavojus, kurie paeina iš kilusio kon

flikto Tolimuose Rytuose.
Jungtinių Valstybių vyriausybė taip pat 

. yra susirūpinusi.
1 Tam susirūpinimui yra kelios priežas- 
f.'tys. į. .

Jungtinės Amerikos Valstybės yra iš 
senovės nusistačiusios, kad Kinija nebūt 
skaldoma, bet išsilaikytų teritorialinėje čie- 
lybėje. Šio krašto vyriausybė griežtai sto 

[, vėjo prieš Kinijos padalinimų dar toli prieš 
didįjį karų, kuomet Europos valstybės buvo 

^užsimojusios jų suskaldyti į daleles. Dabar 
idė Šamas taip pat griežtai priešinasi Ja-
^nijos žygiams į Kinijų.

Jei bus pripažinta, kad Japonija ir Ki- 
oficialiai yra karo stovyje ir, jei Jung- 

lės Valstybės norės palaikyti savo nusi- 
tymų, ji atsiduria keblioj padėty, nes 

sulyg neseniai pravesto įstatymo negale* 
padėti Kinijai, siunčiant jai karo amunicijų. 
Tuo būdu bus pasitarnauta Japonijai, kuri 
yra gerai prisirengusi, apsiginklavusi, susi
organizavusi, kuomet Kinijai to viso trūk
sta. • i

Nors Amerika turi gana daug interesų 
Kinijoj, nors Japonija, užpukiama. Kinijų 
tUo# interesus paliečia, tačiau šio krašto 
vyriausybė, reikia manyti, taip nuošaliai 

[laikysis nuo konflikto Tolintuose Rytuose, 
kaip ji laikosi Ispanijos civilinio karo at
žvilgiu. Žinoma, šiam atsitikime neutrali
tetų išlaikyti nebus lengvas dalykas.

Kilusį konfliktų Tolftnuose Rytuose di- 
įa esami blogi santykiai tarp Japonijos 
Sovietų Rusijos. Nedaug reiks, kad So

netų Rusija paskelbtų Japonijai karų. Taip 
|įvykus ir kai kurios kitos Europos valsty
bės būtų įtemptos į baisųjį konfliktų.

planu# ateičiai. Nuo jaunatvės priklauso su _ .
brendimo metai ir ateitis. Todėl teisingai I _ _ Surinko J. r. N.
sako Paul Claudtl, kad jaunatvė sukurta I KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE 
ne džiaugsmui, ne malonumui, bet heroiz- g . A Sulietuvino 8.
mui.

Tiesa, linksmumą# ir džiaugsmas yra
neatskirtini jaunatvė* drtugai, bet tas links
mumas ir džiaugsmą# turi lydėti darbų. Ne
valia linksmintis ir džiaugtis vien dėl Ijnks- 
inumo ir džiaugdno. Nevalia jaunatvės die
nas praleisti malonumuose, smaguriavimuo
se. Jaunatvė turi būti kupina heroizmo. Jau
nuoliai turi reaguoti į kiekvienų gyveninio, 
viešojo gyveninio įvyk) ar apraiškų.

'Jaunuoliai turi turėti drųsoe herotškai 
ginti savo pasaulėžiūrų, saVo ideologijų, gi
nti tiesų, gėrį ir grožį. Jaunuoliai tori skelb
ti kovų visuomeninei suirutei, Visam tam, 
kas gali kraštų ir tautų nuvesti į pražūtį. 
Tegyvuoja berniškas jaunimas!”

Šių pastabų atyd&iai turėtų perskaityti 
Lietuvos Vyčių nariai, nes jų organizacija 
šiemet mini sidabrinį jubiliejų ir šiomis die
nomis Day t one laiko savo jubiliejinį seimų.

Reikia Paruoštų Veikėjų

(Pabaiga) darbininkų unijos buvo JosKl.: Ar teisybė, kad lydai ^loboJ“ ir *«'>“'<-
remia JmgtoC Valstybe ^bininkai taip laimingi, 

komuniniu » Įkalp tuMnet- Jo» svarbunų
Ate.: Taip yra ..koma dau darbininkam,, parodo daogy 

gumoje, nukreiptų prie* žy- 
dus, raitų, brtėia, gai būt, 
yra daugiau žydų, einančių
prieš komunizmų, negu bž jį. 
Marksas ir Engtefo buvo žy
dui, bet Leninas buvo ne žy 
das. Taip pat nėra žydas ir

čių ir katalikiškų įstaįgų
Ar šiais laikais nėra pakel

tas aiškus klausimas per Ka
talikų Bažnyčios fcv. Tėvus, 
apgynimui darbininkų tiesų 
ir kitokių jų reikalų, už kn-

Nais laikai, nebeužtenka kaip veik- , kovo8 uk at. 
ti. Jei norime sėkmingai vesti Katalikų Ak-
cijų, reikia veikti organizuotai ir turėti ge- j . Dauguma amerikiečiu 
rai paruoštų aktlvistų kadrų. Tų » Ate.. Dauguma amerikiečių
iškelia A. Daubaras “XX Amž.” kbai 1,wuu ir tetwL

Stalinas. Trockis, Lenino be-' riuos darbininkų draugijos ko 
ftdradarbis, ir Latrinovas, di-1 voja, reikalaudamos už dar- 
džiaosi kcVnunistų diplomatai, bų didesnio atlyginimo ir ge- 
yra žydai. Bnriju/e žydų yra' resnių darbo sųlygų ir t.t. 
tik trys milijonai. Reikia atsftninti, kad Kata-

Jungtinių Valstybių did- likų Bažnyčia įmonių br dir- 
niiesčiuose komunistai turi Mūviu nevaldo ir neturi jė- 
lafcai daug žydų narių, kurie gos ten bedarbiams darbus 
daugiausia yra ateiviai.

Kl.: Ar amerikiečiai galė-

Dauguma jų tiaybų ir Baž
nyčių laiko dviem skirtingais 
dalykais, manydami, kad už
tenka tik širdyje tikėjimų tu-

Kraštuose, kur kat. kultūra aukštesnė, 
kai kur steigiami ne tik specialūs kelių me
tų vadams kursai, institutai bei katedros,
bet, steigiami net specifinio pobūdžio pa- . rvvenima
sauliečių apaštalavimo vadams ugdyti vie g &J 4
nuolynai. Ten griežtai laikomasi principo, dvasiškai vesti, nežiūrint ko-
kad vadovauju religiniams — socialiniams b'us va tvarka,
sųjūdžiams žmonės pirmiausia patys turi gy- Zincfena, dauguma katalikų ir 
venti intensyviu religiniu gyvenimu, turį į-. lankantieji bažnyčias protes- 
sijausti į to gyveninio giliausių prasmę ir . tonai taip lengvai savo tikė

PO SVIETU PASIDAIRIUS , siųs nuo kitų žurnalistų ata
kų.

Arne Greyborn pažadėjo. 
Trie dienas ir tri» naktis jis 
stovėjo traukinio koridory ir

garsus vyrus, moteris: profe-'niekam neleido įsiveržti į 
gorius, rašytojus, kompozito- 'žvaigždės galionų. Kai paga-

Ne tik apie Petrus, Jurgius, 
Antanus ir kitais vardais pa
prastus žmones, ale ir apie

rius, artistus, gazietų re
daktorius, korespondentus ir 
t.t. yra prirašyta visokių a- 
nekdotų.

Šiandien padėsiu ant delno 
jums ne anekdotų, ale tikrų 
atsitikimų apie mūviu žvaigž-

duoti. Kapitalas ir turtuoliai'*^ Gretų Garbo ir Associated 
katalikai sudaro daugiau pa- [Fress korespondentų Amę 
vojaus Katalikų Bažnyčiai, Greyborn.
negu darbininkai.

Kl.: Ar kitose valstybėse
geresnę padėtį turi darbinin
kai, negu čia T 

Ats.: Ne. Nė vienoj valsty
bėj nė per pusę neturi dar
bininkai tiek geresnių darbo 
sųlygų, kaip čia, neatsižvel
giant į tai, kad dar daug čia 
reikalinga pagerinimo. Mūsų 
krašto valdžios sudėtis, įvai
rios progos, laisvės ir ekono
minė mūsų padėtis yra daug 
aukštesniam laipsnyje, negu 
kurioje nors kitoje valstybė
je

esmę, turi turėti nesiaurų kultūrinį akiratį J jimo neatsižadės, kaip kad 
turi būti apsišarvavę socialinėmis, apologe-' neatsižada nacių valdomoje 
tinėmis ir net pastoracinėmis žiniomis. Be Vokietijoje. Reikia suprasti, 
to, šito intelektualiniu ir moraliniu atžvil- kad komunizmas tik jėga įsi-l Kl.: Tai kodėl visokie pro- 
giu stiprios asmenybės galėtų .burtis į giau- gaiį įr tik jėga turi jis pa- ' pagandistai čia žmones suve-
džius, bet * lanksčius kolektyvas, iš kurių gįlaįkyti. 
apaštalavimui turėtų aukoti visų laikų ir | Ar ne komullfetų revoliuci-
visas yegas.

Į tai turės atkreipti savo dėmesį mūsų 
vadai, susirinkę į Federacijos kongresų, ku
ris bus rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd. Lawrence, 
Mass.

džiodinėjaf
Ats.: Todėl, kad jie be jo

jlnė partija apsunkino Mek- kios kritikos priima komu-

Važiuodama iš llollywood į 
šarvo gimtųjų Švediją, Greta 
stengėsi neprisileisti fotogra
fų ir reporterių. Tačiau, kai 
ji atsidūrė Los Angeles sto
ty, prieš jų išaugo rapotteris 
švedas, Arne Greyborn, “Dag- 
blad” dienraščio atstovas iš 
Stokholmo. Jaunuolis griež
tai, tačiau mandagiai pareiš
kė žvaigždei jų lydėsiųs kelio
nėj išilgai Amerikų lig New 
York. Greta, nors supykusi, 
turėjo sutikti, tačiau pasta
tė sųlygų: raporteris jų gin-

liau abu atvyko į New Yorkų 
iir Greta Garbo atsidūrė ant 
švedų laivo ‘‘Kungsholm,” ji 
tarė savo “globėjui**:

— Tamsta pasielgei, kaip 
tikra# džentelmenas. Mane 
saugojai, kaip angelas sargas 
Tai visada aš atminsiu.

Ir staiga, du kart pabučia
vo į jo skruostų. Trečių kart 
lengvai prisilietė apkv&itusio 
žurnalisto lūpų, sakydama:

— Anie du skiriami “Dag- 
hlad” redakcijai ir jo skai
tytojams, o šis Tamstai, mie
lasis drauge.

Atsipeikėjęs Arne Greybor- 
na# pasileido bėgti paskui 
žvaigždę, šaukdamas:

— Miss Garbo! Miss Garbo! 
Aš atstovauju dar 96 laikraš
čius, priklausančius Associat
ed Press!

Tačiau Gretos jau nebebu
vo...

Kl.: Ar Katalikų Bažnyčia 
neremia fašizmo?

Ats.: Teoretiškai Katalikų 
Bažnyčia fašizmo neremia, 
nes jis yra nepastovus ir daug

lūs dvasiškų kryžiaus karų už 
Kristų. Kristus yra svarbiau
sias komunizmo taikinys ir vi 
si tie, kurie yra kilnūs Jo 
sekėjai ir eiliniai kareiviai,

Del Ligonines Nubaudimo

Lake View ligoninė Chicagoje teismo 
nubausta, kad ji, davus pirmų pagalbų, iš
varė banditų sunkiai sužeistų Debowskį, ku
ls dėl to atsirado dideliame mirties pavo- 

ir turėjo kelias pavojingas operacijas, 
ei ligonio būt nereikėję kelti iš vienon li

tinės į kitų, būt išvengta komplikacijų
r ligonis būt greičiau pasveikęs.

Galima tik tiek pastebėti, kad toji li
ninė užsipelno didesnės bausmės negu tot

emas jai uždėjo.
Žmogaus gyvybė yra brangus turtas. Li- 

oninės yra tam, kad padėti apsaugoti ių 
rtų. Jei ligoninės vedėjai vato ligonį lauk 
itiškame padėjihie, ji neverta ligoninės 

vardo. Vadinas, jai nerūpi žmonių sveikata,
žmonių gyvytri, o tik paprastas biznis.

Visi snpranta, kad nė viena privatinė 
ligoninė negali laikytis be tam tikrų mo
kesčių. Tačiau jos neturėtų teisės varyti 
lauk kritiškai sergančių ligonių ir turėtų 
pirmoje vietoje ligonius aprūpinti, o pas
kiau rūpintis savo bizniu. Ligoninės netu- 
zėlų skaitytis, kad jos priklauso prie biznio 
įstaigų. Ar šiaip ar taip kalbėsime, jos yra 
labdaringos įstaigos.

Pastaba Jaunimui

Paul Glaudei yra pasakęs: “Jaunatvė 
sukurta ne džiaugsmui, ji sukurta ne malo
numams, ji suktirta tik heroizmui”.

Šių pareikštų mintį plačiau ir teisingai 
išvysto M s “Pan. Garse”.

“Svarbiausias žmogaus gyvenimo laik
metis yra jaunatvė. Tais metais žmogus, pil
nas energijos, save auklėja, mokslina, daro

Kuomet Pilsudskis valdė Lenkiją, ten 
buvo galima rašyti apie reikalingumų Len
kijai karaliaus. Ir būdavo rašoma daug ir 
dažnai. Dabar tai jau ka# kita. Varšuvos 
laikraštis “Wieczor Warszawski” pasiūlė 
vyriausybei, kad pakviesti Lenkijos sostan 
Anglijos Kento kunigaikštį jaunesnįjį kara
liaus Jurgio VI brolį, ir už tai cenzorius 
tų laikraštį konfiskavo. Matyt, tokios su
gestijos lenkų vyriausybei nebepatinka.

• • •
1937 m. sausio 1 d. Lietuvoj buvo 2,- 

526,539 gy ventojai. 1936 m. sausio 1 d. bu
vo tik 2,499,529 gyventojai. Vadinas, 1936 
tti. Lietuvos gyventojų skaičius 27,006 pa
didėjo.

sikoje tikybos mokymų it jos 
viešų pareigų atlikimų f O kų 
padarė komunistai Ispanijo
je, kur visa tauta yra katali
kiška?

nistų progtariių. Neseniai vie-
nūs komunistų partijos atsto-: būdo ir nusistatymo. Pavyz

priklauso nuo diktatoriaus ( privalo! už Kristų kovoti. Kie
kvieno kataliko ištikimybė

vas Lille Prancūzijos Kardi
nolai pareiškė, kad: 

“Patenkinti žmonių reika-
Kl.: Ar depresija ncpagel- jU8> prižiūrėti, kad kiekvie-

bėjo komunistų veikimai?

Ats.: (Be abejonės komunis
tai iš jos daug pasinandojo. 
Tai yra priežastis, kodėl per 
tuos kelis metus tiek daug 
kc'munistų mūsų krašte atsi
rado.

Komunistų darbo vaisiai y 
ra taip dideli mokesčiai įmo 
nėms ir turtuoliams, neapri
botų sumų pinigų išleidimas, 
bedarbių šelpimui ir kitokie
ms dalykams, kuom jie tikisi

(nužeminti mūsų krašto val
džios autoritetų ir jį susilp-

• .• i i i •mtų žurnalų “Ekonomika”. Žurnalas eina, ninti> kad ga.
kas trys mėnesiai. Redaguoja A. Rimka, lengviau krašto valdy- 
buvęs finansų ministeris. Jam padeda P. Šal
čius ir dr. D. Cesevičius. Kas ii amerikie
čių domisi Lietuvos ekonominiu gyveniniu, 
šiame žurnale ras geros medžiagos. Mūsiš
kiai ekonotuininktri tų žurnalų turėtų prenu
meruoti.

e a e

mų į savo rankas pasigrobti.
Kl.: Ar didesnės mokestys 

darbininkams nesulaikytų ko
munizmo plitimo?

Ats.: Tas tai būtų labai 
didelis jo plitimui tarp dar
bininkų sutrukdymas, bet 
tas galutinai jo veikimui ke
lio neužkirs. Jis ieškos kito
kių būdų. Komunistų didelis 
veikimas šiame krašte buvo 
dar ir prieš depresijų, t y. 
1925 — 1929 ;metų laikotar
pyje.

Kl.: Ar Katalikų Bažnyčia 
kiek nors rūpinasi darbinin
kų padėtinu? Yra uftnetimų, 
kad ji eina iš. vien su kapi
talu.

Ats.: Katalikų Bažnyčia vi
suomet stovi vargšų ir dar
bininkų pusėje, nežiūrint, kų

Chicagiečiai, neužmirškit, kad šio mėne
sio 10 d. į Chieagų atvyksta garbingasis sve
čias iš Lietuvos J. E. Vyskupas M. Reinys.
Gerai prisirengkite, kad galėtumėme tinka
mu būdu jį pasitikti.

Rugpiūčio 16 d. prasideda Moterų Sųjun
gos seimas. Jis bus Gimimo parapijos salėj,
Chicagoj- Spėjama, kad seimas bts gausin
gas. Taip pat spėjama, kad seimas bus triu
kšmingas, nes “demeaėlių” nemažai prisi
rinko. Bot nėra ko bijoti. Priežodis sako, kad 
iš didelio debesies, paprastai, nedaug lelija.
Nekitaip bus ir su Moterų Sųgungos Seimu.

Jau laikas tėvams pradėti galvoti, kur sa
vo vaikus siųsti mokytis. lietuviai, žinokit, 
kad jūsų vaikams yra pastatytos ir užlaiko- ,bas nors melagingai apie jų 
nic« lietuviškos mokyklos. rašo. ViduarmSiais gildijos ar

nas, kuris dirba, galėtų be 
baimės rytojaus laukti, ir kad 
jo šeima galėtų gerai ir pa
togiai gyventi, apsaugoti ša
lį nuo naminių karų pavo
jaus, suteikti ramybę geros 
valios žmonėms ir prašalinti 
karų pavojų’*.

Amerikiečiai kartu su Kar
dinolu privalėtų paklausti:

“0 kaip gi tų visų komu 
nizinas atsieks?”

Kl.: Koks gi yra tarp ko
munizmo ir fašizmo skirtu
mas?

Ats.: Tarp jų tik keli yra 
skirtumai:

1. Komunizmas yra priešin
gas asmenei turto nuosavybei, 
o fašizmas ne.

2. Fašizmui nėra reikalin 
ga tikyba persekioti, kuomet 
komunizmui persekiojimas ti
kybos yra svarbiausias jo tik
slas.

3. Fašizmas nėra kiekvie
noje valstybėje vienokis ar 
vienodo nusistatymo, o ko
munizmas visut vienodo nu
sistatymo.

4. Kaip yra žinoma, fašiz
mas žmonėms duoda daugiau 
laisvės, negu komunizmas.

5. Fašizmo tikslas yra ko
va prieš komunizmų, kad jį 
panaikinti.

Komunizmas su fašizmu (u 
ri ir panašumų, kaip antai: 
abudu yra diktatorystės ir 
valstybę stato aukščiau vis
ko.

džiui, Italijoje Bažnyčia ne 
tiktai turi laisvę, bet dar gau 
na ir paramų savo misijai, o 
Vokietijoje to nėra. Italijoje 
nėra jokių rasių persekiojimo, 
o Vokietijoje yra. Katalikų 
Bažnyčia gali gyvuoti, nežiū
rint kokia yra valdžia, išski 
riant keknunizinų, jeigu Joe 
veikimas nėra žiauriais įsta
tymais suvaržytas.

Apsisaugojimas

KL: Kų amerikiečiai priva
lo daryti, kad sulaikius čia 
tolimesnį komunizmo plitimui

Ats.: 1. Jie turi pareikar 
lauti, kad Amerikos dienraš
čių ir kitų laikrbžčių redak
toriai, vietoje gai-elnę komu
nizmų, apie jo baisumų skai
tytojams teisingas žinias pa
tiektų.

2. Jie privalo pareikalauti, 
kad valstybinėse ar miesto 
mokyklose, kad mokinių tar
pe būtų auklėjamas pat rijo 
tizmas ir jis nebūtų pažemi
namas, kaip dabar.

3. Jie privalo pareikalauti, 
kad tuojau būtų atšauktas 
Rusijos komunistų valdžios 
pripažinimas, pakol trečias 
internacionalas nenutrauks 
čia savo veikimo.

4. Jie privalo pagerinti sa
ntykius tarp kapitalo ir dar 
bininkų taip, kad darbininkai 
nepaisytų svetimšalių agita
torių.

Kl.: Kų privalo apie tai 
kiekvienas katalikas daryti?

Ats.: Jis privalo nustoti 
kaip pavienis katalikas gyve
nęs, bet susijungti su visai* 
kitais katalikais, kad pakė-

Jilni privalo būti veikli išti
kimybė, paremta asmens iš
tikimybe Kristui.

'Jie privalo ne tik remti, 
bet ir visuomet skaityti ka
talikiškų spaudų ir laikraš
čius, iš kurių tik jie sužinos 
tikrųjų* teisybę, apie tikrų 
Rusijos, Meksikos, Ispanijos 
ir Vokietijos padėtį.

Jie taip pat privalo į ne- 
katalikų savo draugų rankas 
įbrukti katalikiškus laikraš
čius, kurie jiems taip pat tei
singas žinias suteiks ir tas 
šimtas milijonų žmonių, ku
rie niekad nematė katalikų 
dovanų, kų kitų kraštų val
džios leidžia ir ko neleidžia 
laikraščių savininkams ir lei 
dėjams skelbti.

KL: Ar vieni katalikai ga
li komunizmų sulaikyti?

Ats.: Vargiai. Bet kodėl gi 
jie negali prisidėti prie kitų 
skaitlingų, didelių ir patri- 
jotinių draugijų, kurios ko
voja prieš komunizmų ir pa
gelbėti, suteikiant jiems tik
rų pagalbų ir nurodymus, 
kaip nugalėti šį pasaulinį ma
rų?

Baatoba. Didesniam ir ge
resniam apsisaugojimui nuo 
komunizmo, reikalinga neat
būtinai, kad Amerikos prote- 
stonal pareikalautų, kad vi
sose pradžios mokyklose jų 
vaikai būtų tikėjimo tiesų 
mokomi. Jei tikėjimo tiesų 
mokymas nebus mokyklono 
privaloma#, tai nė viena žmo
nių grupė negalės teisingai 
klaidų surasti. Čia yra miti-

(Nukelta į 4 pusi.)
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— Ir kas nežino, kaip Slyk- pet ir tietų kiek da yra. Ge- 
Sti blakė! Neveltui jos tampresnės išeities nemunatydarni,
visi vengia ir purtos. Tai vie
nok ir ji kai kada pakenČia- 
miau išeina. Ir, štai, ve kaip. 
Blakė mažai pakenčia švaru
mą. Ir dėl to ten retai kada 
lankos. Būtinai ieško nešva
rumo ir purvo. Kartą tokion 
užuvėjon patekusi, elgėsi ga
na rimtai. Ne tik, kad jokią 
kitą ligą neprileidžia, bet ir 
ten jau esamas ligas, kai ve 
niežus, utėles, ir kitus sau ar
timus kaimynus ir kaiminkas 
be pasigailėjimo daigoja. Tai 
yra taip sakant apsileidimo 
šeškas, kurio visi kiti namų 
gyvūnai vengia. Taip dalyka
ms esant, blakė yra daugiau 
(draugė, negu priešininkė va
rgšo ar apsileidėlio lūšnelėje.

lenki) pusėn pakrypsta. Ge
rai žinodami, kad nors lietu
vis su lenku vienaip tikės ir 
melsis, tai, tačiau, jiedu re
tai kada susilies. Kadangi lie 
tuviui lenko būdas, daina, šo
kis, elgesys — kaulas gerk
lėje, kurio jis niekad, o nie
kad, praryti neišgalės. Atmi
nė.

-r- Neseniai iš viso pasau
lio žydai sportininkai suva
žiavo Palestinon. Ją būta net 
apie penkių tūkstančių. Vi
same pasaulyje žydų sporti
ninkų yra apie šimtas ir pe
nkios dešimtys tūkstančių. 
Žydai tuo labai didžiuojasi.

— Obalčių parapija yra 
pirma parapija Lietuvoj. Ją 
įsteigė patsai Jogaila.

— Net ir šiandien da mums 
sunku įsivaizduoti, dėl ko Jo
gaila ir Vytautas labiau lin
ko prie germanų ar lenkų, ne
gu rusų? Su rusais lietuviai 
sugyveno geriau, negu su bile 
kitais kaimynais. Siek - tiek 
geriau pasiturintis lietuvis, 
jei nevedė rusės už moterį, 
nebuvo vyras! Nekalbant a- 
pie tai, kad rusus lietuviai 
per amžius valdė, o betgi kai 
atėjo laikas apsikrikštyti, al
si grįžta ant rusų, o linksta 
prie vokiečių, ar lenkų. Dėl 
ko gi taip? Ve dėl ko. Jau ir 
tada buvo įsitėmytina, kad 
lietuvis ne su visais susideda. 
Sakysim, su lenku, ar germa
nu jis gyvens, derėsis, taiky
sis, bet visuomet nuo jų lai
kysis atstu. Kitaip sakant, 
retai kada ištautęs. Betgi ka
rtą susidėjęs su rusu, — kai 
matai jo įtakoje , ir pranyk
sta. Vadinasi, ruso būdas lie
tuviui ne vien pakenčiamus, 
bet tiesiog mylimas. Bušo at
virumas, draugiškumas, dai
na, šokis, kalba lietuvių kai 
matai už gerklės nutverdavo... 
Ir dėl to Lietuvos valdovai 
kuotoliausiai laikėsi nuo ru
sų. Tai yra, liaudį. Tegul tik 
būtų prizmę krikštą iš rusų, 
— vargiai nūdien mūs būtų

RINKTYNĖS MINTYS 
1 KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

t

v..

1 veiksmo tragikomedija

Veikėjai:

Darkša — 40 metų.
Julija (jo duktė) 20 metų. 
Zigmas — 28 metų.
Alfas — 21 metų. 
Miestietiškas kambary 

dvejomis durimis, 
ruošiasi Julija ir 
dainelę.

1 scena

su
Kambary;
niūniuoja

onnn... ėsite... pašaukti,., po 
liccc... (Girdisi žingsniai) O... 
Tai bus vaiduoklis... Ai-ai-ni.. 
(Bėga į kitą kambarį ir iš 
baimės išmeta piniginę že
mėn).

ZIGMAS: Bet... ponas
uoššš... vi... Ak... Panele Juli
ja bėgam... Nes gali būti blo
gai... (Pagriebia Juliją už ra
nkos ir išsiveda). (Beldžiasi 
į duris ir įeina Alfas).

Kinijos diktatorius. Generolas Chiang-Kai-shek, vadas 
Kinijos karo jėgų prieš japonus, su savo žmona, kuri orga
nizuoja kinietes moteris ginimui krašto nuo japonų.

rir, nei iš toli prie tos lai- veikia, gal tik jis vienas pa
rneš neprieis.

Kas pažįsta Italiją, žino, 
kaip negalima buvo ją su
tvarkyti. Patys italai, kai ži
li plaukai, kas sau kitaip vei-

. . .kia. Paversti juos vienon pu
Mūsų sportininkų skaitau taip> kaip jis pavertė, iš

tikrųjų, genijaus reikėjo. Ki-kur kas mažesnis. Kas da 
blogiau — mes savo sporti
ninkų kaip reikiant neįverti
nam. Neseniai pasižymėjusie
ji Lietuvos sportininkai su
kėlė daugiau keršto, negu ge
ro. Ir dabar tą patį jaun?mo 
būrelį lydim po plačią Ame
riką visokiais piktais žod • 
žiais ir šlykščiais išsireiški
mais. r Vli.lt!

Tai jau mūsų būdas. Ar 
sportas, ar turtas, ar kokia 
kita laimė, jei tik mūsų, tai 
ir negerai. Pasak mūs, sveti
miems visko reikia Mums gi 
patiems neapykantos pamaz
gų užtenka. Nelaimė tatai, ku
ris kitaip apgalvoti išdrįsta!

>♦♦♦♦♦ t

Rugpiūčio 4-ta Diena

“Visi šitie pasilikdavo vie- 
nširdžiai maldoje”. — Ap. D. 
I. U

Viešas pamaldumas tnri tei 
sę prie mūsų. Dievas įsakė 
mums neapleisti susirinkti su
lyg nekuriu būdo; ir Jis sa
kė, “Kiekvienoje vietoje, ku-

itittt* /< i- ; ALFAS: (Stebėdamasis)JULIJA: (Apsitvarkiusi). ' '
\y • • • w» /A* -• lllvAU 11x71 l ll 1Na, jau ir apsiruošiau... (Žiu- lr. , .... ,T ...

• i i j-; za • j • x gulėtu butu... Norėjau tikn j laikrodi). O, jau devinta x , i

taip ėmus, Staliną ir Hitle
rį stumia pirmyn jų tautos, 
gi Mussolinis stumia pirmyn 
Italiją. O tai nemažas skir
tumas. Antra, Italijoj da ir 
kita valstybė atsiranda — [Ba
žnyčios valstybė. Susitaikinti 
taip, kaip jis susitaikė, ir 
taip vieningai veikti, kaip jis

taikyt. Galutinai, veik visas 
pasaulis palinkęs priešais je 
žygį. Mažai kas jam, ištikrų- 
jų, kaip reikiant pritaria. Ne
atsižvelgiant į tai, jis, kai 
šūvis, pirmyn neria ir did
žiausias kliūtis iš kelio pasi
traukti priverčia. 0 tokie as
mens ne taip kaip grybai ba
rais dera, bet tik labai labai 
retai kada gal tik po vieną 
kas šimtas metų išdygsta. Ka 
rtą pasirodė, visa &nonijos 
kelionė į kokią nors vieną pu
sę nukreipia. Gal ir iš nety
čių, bet jau aiškiai visas pa
saulis paskui Jį dribsi.

valanda vakaro... Hm?... Zi
gmas turėjo būti jau čia... 
(Įeina Darkša).

DARKŠA: Ką?... Zigmo 
dar nėra?... Ką tai reiškia?.,. 
Paskutiniu laiku jis būdavo 
toks punktualus...

JULIJA: Taip, tėve... Nuo 
to laiko, kai dėdė iš Ameri
kos atsiuntė mums pinigų, — 
jis pasidarė daugiau kaip 
punktualus... Bet aš, tėve, tu
riu pasakyti, kad man jo lan
kymasis jau nusibodo...

DARKŠA: Tylėk, mergše... 
Kaip tau gali nepatikti toks 
puikus vyras, kaip Zigmas... 
A-a?... Tiesa, pirmiau jis ne- 

. kreipė į tave dėmesio, bet tai 
visai suprantama... Tu tada

LIETUVIO PASIŽYMĖJIMAI KOSMINIŲ I neturėjai nė cento prie savo 
SPINDULIŲ TYRINĖJIME

KAUNAS. — Vytauto Di- kėlė nemažą susidomėjimą,
džiojo Universiteto matemati
kos gamtos fakulteto fizikos 
katedros vyresnysis asisten-

kaip mokslo naujiena.

Be to, minėtina, kad vyr. 
asist. K. Baršausko apskai-

tas Kazys (Barauskas, kuris fiavimaij savaranki5kai aUi 
nua praeitų ligi šią metų ra-; ku Vytauto Didžiojo Unive.
dens nuvykęs plačiau pastu
dijuoti kosminių spindulių, 
pas Šarlottenbergo fizikos in
stituto prof. Dr. Geigerį, po 
visos eilės sėkmingų ekspe- 

kad di-

— Gabiausia kiniečių rašy
toja, tai Lietuvos žydelkaitė.
Daug metų tam, beviešėda
ma Paryžiuj, susipažino su 
tulu kiniečiu. Susimylėjo. A-
psivedė. Ir galutinai Kinijoj rimentų priėjo iš v; 
apsigyveno. Nūngi Ho-Bo-So,
— taip ji dabar po vyru va 
dinasi, — yra pati mikliau
sia kiniečių rašytoja. Ją ma
čiusieji, sako, da ir lietuvių 
kalbą atmena.

— Kaip ten nebūtų, poli
tinius užsimojimus šalin nn- 
žėrus’, Benito Mussolini, Ita
lijos valdovas, sudarys patį 
įžymiausi istorijos lapą nū
dienos gyvenime. Jo vienmi- 
učiai, kai Stalinas ir Hitle-

draug susieina ir ieško ir ta
rnauja Būtybei, kuri nežiūri 
asmenų. Leiskite man pasi
naudoti privilegija ir džiaug
tis kuomet jie sako man, ‘Mes 

įeisime į Viešpaties namus’. 
(Psalm. CXXI, 1).

“Vienširdžiai!” Diena at
nešė savo įkyrius rūpesčius; 
savo rūpestingas mintis; pa
vargę nuo vargo, susimaišę 
abejon&nis, darbais ir bėdo 
mis skandžiai kankinami; kuo 
met vakaras atnešė savo ma
ldos valandą, mes vienšird
žiai ten susirinkome.

“Durys uždaryta!” (Sv. 
Mato XXV, 10) “Vienšird 
žiai” mes klūpojome prieš mūrioje bus mano vardo atmin

tis, aš pas tave ateisiu ir ta-isų prisikėlusį Kristų; kai ku- 
ve palaiminsiu”. (Iš. XX,'riems reikėjo stiprumo; ne-
24). Šventykloje garbinimas 
gaivina mūsų jausmus, įbra- 
ngina mus kits kitam ir pa
laiko gyvenimo skirtingumus 
nuo palikimo nenuosaikiais. 
Ten turtingi ir beturčiai

kuriems reikėjo ramybės; ne- 
kurie meldėsi, kad skriaudos 
ir nelaimės liautųsi; visi jau
tė nusižeminusios maldos rei
kalą, visiems reikėjo Kris
taus, ir Kristus ten buvo.

rsiteto fizikos laboratorijoje 
1935—1936 m., apie tai, kad 
per nunutę į vieną kvadrati
nį cm kosminių spindulių a- 
teina vienas, pagaliau, sutiko 
su prof. Geigerio vėlesniais 

Mat, ilgą
džiausi kosminių spindulių 
būriai eina iš instituto (čia! al)s^a*('*av’>jna’s
eksperimentai daryti) lubų.! laiką profesorius buvo įsiti

kinęs, kad vienas kosminis 
spindulys teateina tik 2 kv.

Kodėl taip yra, dar nežino 
ma. Bet vis dėlto mokslinin
kų tarpe tai nežinota ir su- cm.

EI, SALIN IŠTAUTEJIME

Laikas, broli, pagalvoti apie mūs jaunimą,
Ir visiems bendrai kovoti prieš ištautėjimą. 

Matant kaip mūsų jaunimas lietuvybei žūna,
Tat tarp mūs apsileidimas lai ilgiau nebūna.

Duokim viską, kad jaunimas Lietuvą pamiltų 
Ir kad šis pasiryžimas mūsų neapviltų. 

Išmokykim JAUNĄ KARTĄ Lietuvos dainelių,
Jas girdėjo jie nekartą ant močiutės kelių.

Kaip močiutė jam dainavo, supo ant rankelių, 
Mažam lopšely liūliavo lig raibų gaidelių.

Ji dainau, kad jos vaikelis Lietuvą mylėtų 
Ir užaugęs jos sūnelis jau neištautėtų.

Pamylėk jaunime šalį, kur tėvai gyveno, 
Uždainuok skambią dainelę žinomą nuo seno. 

Lietuviais mes esam gimę, lietuviais ir būsim,
Ki, šalin ištantėjime, LIETUVAI NEŽŪSIM.

Lietnvytis

PETECTIVE RILEY
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dūšios... (rodo į piniginę) O 
jis... Turi tarnybą... Drąsus, 
kaip liūtas... O algą ima tūks
tančiais... Tik pamanyk... Jis 
yra apskrities viršininko pus
brolio pusbrolis...

JULIJA: Gana, tėve... Aš, 
matau, kad mane nori prie
varta apvesdinti... Juk aš tu 
rėjau ištekėti už Alfo...

DARKŠA: Nutilk... (apsi
dairo) Kad man daugiau ne- 
prikištum to suskio Vainio... 
Supranti?... Vyrus be pinigų, 
tai tas pats, ką vežimas be 
ratų... (girdėtis beldžiant į 
duris) A-a... Prašau, prašau... 
(Įeina Zigmas su revolveriu 
rankoje ir šluostosi prakai
tą. Darkša ir Julija nustebę 

Įžiūri į jį).
ZIGMAIS: (Bailiai apsidai

ro) Nesistebėk, mielas uošvi, 
kad aš su revolveriu pas jus 
atėjau... Bet atsarga gėdos 
nedaro... .Štai, paskaitykite... 
(Išima iš kišenės laikraštį ir 
duoda Darkšai).

DARKŠA: (Paėmęs laikra
štį skaito) žmonėse didelę 
paniką sukėlė matytas apie 
Daukšio namus vaiduoklis. 
Pažymėtina, kad vaiduoklis 
pagrobė keletą žmonių ir apie 
tuos nelaiminguosius nėra ma 
žiausios žinios, kur jie din
go... (Drebėdamas iš baimės) 
Ai-ai-ai... Apie mano namus 
vaiduoklis?... O... Tai baisu... 
Ponas Zigmai... gaili... mmall..

atsisveikinti, bet matyt, kad 
aš čia esu nepageidaujamas... 
(Pamato Darkšos piniginę...) 
O... o čia kas?... Piniginė ir 
pilna pinigų... (Atidaro ir va
rto banknotus) Hm... Turiu 
juos grąžinti ponui Darkšai.. 
(Nori eiti į Darkšos kamba 
įį, bet susilaiko) Bet, ne... Aš 
šiandien iškrėsiu jam šposą... 
(Šypsodamasis išihia pinigus 
ir įsideda į kišenių, o pinigi
nę padeda vėl ant grindų).

DARKŠA: (Už durų) Aš 
parodysiu, tam paukšteliui, 
kaip reikia dorus žmones gą- 
zdinti...

ALFAS: (Sumišęs) Kur 
man pasislėpti?... Aha... Aš 
manau, kad po stalu vietos 
užteks... (Greit lenda pasta
lėm Įeina Darkša su šautuvu 
rankose ir Zigmas su revol
veriu).

DARKŠA: (Nustebęs dairo
si). Nieko nėra... O gal niekti 
nė nebuvo?... (Šluostosi pm-

kui Dievui... Buvau taip išsi
gandęs... (Atidaro piniginę) 

tDieve... (Apalpęs krenta že
mėn).

ZIGMAS: (Prišokęs) Kas 
pasidarė popas Darkša?... A- 
tsigaivinkite pagalinus... Sa
kykite, ka3 yra?...

DAUKŠA: (Atsigaivinda
mas) Ai-ai-ai... Dingo visi 
mano pinigai... (Vėl apsta).

ZIGMAS: Ką?... Visi pini
gai?... Tokiu būdu, man ne
reikia nė tamstos dukters... 
(Išdidžiai pakyla ir drebėda
mas iš baimės, atstatęs revol
verį išeina).

DARKŠA: (Atsigaivinda
mas) Palaukite... Ponas Zig- 
tnai, palaukite... (Pagriebia 
Šautuvą ir išsiveja Zigmą).

ALFAS: (Lysdamas iš po 
stalo) Cha-cha-cha... Pasisekė 
visai puikiai. Bet ar aš, ne- 
peržiauriai pasielgiau su Ju
lės tėvu?... Ne.:. Aš manau, 
kad Julijai bus geriaus nete
kėjus, nekaip parsiduoti už 
pinigus... (Įeina Julija).

JULIJA; Alfai... Tai tu?-
ALFAS: Taip... Mano Li- 

liČka... Aš atėjau atsisveikin
ti su tavimi, nes po to, kai 
tavo tėvas mane išvarė, man 
nieko čia nėra kas veikti... 
Todėl Julija aš iš čia išva
žiuoju...

JULUA: Alfai... Jeigu tu 
iš čia išvažiuoji, tad vežkis 
įr mane kartu, nes <man šitoks 
gyvenimas yra nepakenčia
mas...

ALFAS: Bet... Julyte...
JULIJA: (Perkerta) NeJ 

mano mielas Alfai... Aš visk? 
apsvarsčiau... Aš nepakenčiikaitą) Fu... Taip mane iš

gadino... (Sėdasi prie stalo). į pirii

ZIGMAS: (jBailiai apsidai- 'moJ man... Ir aš eisiu su
ręs) Na... Jeigu tas paukšte 
lis būtų mums pasirodęs... Tai 
gyvas nebūtų išlikęs... (Sėda 
irgi prie stalo) Na, bet ponas 
Daukša... Kaip bus su mūsų 
vestuvėmis?... Aš manau, kad 
jju laikas pagalvoti...

DARKŠA: Aš apie tai jau 
galvojau ir manau, kad ves
tuvėms nėra jokių kliūčių... 
Jos gali būti kad ir rytoj... 0 
kraičio bus penki tūkstančiai 
litų...

ZIGMAS: (Patenkintas)
Tad viskas kuo puikiausiai... 
Rytoj mes atliksime visus 
formalumus, o poryt... vestu
vės... Bet žinai, mielas uošvi, 
kad tie dalykėliai reikalauja 
pinigų...

DARKŠA: Žinoma... žino
ma, ponas Zigmai... Šiems vi
siems dalykams atlikti dar 
šiandienių aš tamstai duosiu 
trejetą šftntų litų... Aš manau, 
kad tokios sumos visiems fo
rmalumams užteks... (Nori i- 
mti piniginę) O... Kur mano 
piniginė?... (Pašokęs bėgioja 
po kambarį) Ai-ai-ai... Mano 
pinigai... Mano pinigai... (Bė
giodamas pamato ant žemės

vimi, kur tik tu norėsi...
ALFAS: Ah... Julyte... (J u< 

Ii ja puola į Alfo glėbį) Ai 
esu laimingas, kad tu pasitikį 
manimi... (Įeina nusi 
Darkša).

DARKŠA: (Nustebęs) 
tamsta čia, ponas Alfai?.-

ALFAS: Taip, ponas Dai 
kša... Aš iš čia išvažiuoju 
išsi vežu tamstos dukterį Ji 
lylę...

DARKŠA: (Išsigandęs) 
lyte, tu juk niekur nuo m^ 
nęs nevažiuosi?...

JULUA: Ne, tėve... Aš 
važiuoju su Alfu...

DARKŠA: Ne, tai ne$ 
būti... Neūšvežk, ponas All 
mano dukters... Verčiau ai 
veskite ir gyvenkite laimiu 
t’a... Ah... Kaip gaila, 
mano pinigus...

ALFAS: (Išima iš kiše 
pinigus) Štai, tamstos 
gdi, ponas Darkša... Aš 
įadau ant žemės, todėl ir] 
kučiau tamstai šį šj 
Tad už mano savivaliai 
prašau man atleisti...

DARKŠA: O... Tai 
(Tęsinys 4 pusk)

STAT0NG Hia UFB AND 
ONAOUICK 
RlLFY'S HAND

TO HIS PIST3L

n'ftK

By Riohard Lee



Aukotas Svečias Niagara “Lietuvių F Dienoj”

KIAGARA FALLS, N. Y. giausia iš Rochegterio.
— Nors čia neskaitlinga lie I Po pietų buvo vasarinės mo
■< • U U S e A* • * a 1 I 1 * J

ORAggįg. Trečiadienis, rugp. 4 d., 1937

tuvių kolonija, esanti prie 
pat Amerikos ir Kanados sie
nos, ir garsiojo Niagara kri o 
klio, visgi įstengia išlaikyti 
gražių nuosavybę: Aušros Va 
rtų bažnyčių, klebonijų ir gra 
zų daržų prie Kalis ir 19-tos 
gatvių.

Sykį į metus čia surengia
ma “Lietuvių Diena”, j ku-

kyklos, kurių vedą seserys 
Pranciškietės, graži progra
ma. Lietuviams šios koloni
jos įeiktų įsteigti nuolatinę 
pnrsp. mokyklų, iš kurios bū
tų naudos ir vaikams ir ura 
sų tautai, katalikų tikėjimui 
ir parapijai.

po programos kalbas paša 
kė J. K. Oiapas įr K. 1 lasys

rių sutraukiama lietuviai iš įš Roęhesterio. Ant galo kle-
Hocliester, Ęuffalo ir Torou 
to, Kanados. Šiais metais to 
kia diena įvyko liepos 25 d. 
Prasidėjo šv. Mišiomis 11 vai. 
<yto. Mišias laikė vietos kle
bonas kun. F. Gelunibis, o 
Rocbesterio Šv. Cecilijos cho
line, vadovaujant muzikui K. 
Baliui giedojo St. L o ui s mi- 
8iaa.

Po pamaldų parapijos sve
tainėje įvyko pietūs, kuriuo
se dalyvavę daug žmonių, dau

————————————. 
KMUlfĮZMOPAVOJUS

AMERIKOJ

(Tęsinys iš 2 pusi)

jonai hekatalikų tėvų, kurie 
noriai pageidautų, kad nors 
pagrindinių tikėjimo tiesų jų 
vaikai būtų mokyklose išmo
kinti. Komunizmas didžiausių

honas virdingai dėkojo atsi
lankiusiems, taipgi šeiminin
kėms ir patarnautojoms, ypa
tingai Rochesterio chorui i? 
jo vadui K. Baziui, užtikrin
damas, kad Niagara Falls lie
tuviai skaitlingai dalyvaus 
Roęhesterio “Lietuvių Dieno 
je”, rugpiūčio 8 d. Tvarkos 
vedėjum buvo J. Žuklys.

Po visam, svečiai buvo pa
kviesti į daržų, kur buvo ki
ta uLietuvių Dienos” prog 
rainos dalis. Čia buvo viso
kių įvairenybių, tiktai užėjęs 
lietus pakenkė visam prisiren
gimui; visi turėjo grįsti į sve
tainę.

Apžiūrėjęs Niagara Falls 
krioklį atsilankė ir X K. vy 
skupas M. Reinys, kuris tru-- 
mpai prakalbėjo į susirinku* 
sius, ragindamas lietuvius bū-

ir dabar reikia darbuotis, kad | 
padaryti Lietuvų garsių, kaip Į 
ftveūearija. Pažymėjo, kad Lie 
teves litas yra pastovus įr 
turi pilnų vertę aors kitų va 
lstjbių [ūnįgai nupuolė ir ne 
turi originalės vertės.

Po trumpo poilsio J, & iš
važiavo apžiūrėti Niagara u 
niversitelo, o Ęochestęrio Šv. 
Cecilijos choras padainavo a 
pie šešias daineles. Tuo ir 
baigėsi dienos programa.

Reikia pagirti šios koloni
jos lietuvius už jų darbuotę 
ir palinkėti ateityje dar dau
giau darbuotis Dievo garbei 
ir tėvynės naudai. Vyturys

Po Septynių Mėnetių 
Vėl Namie

P1IILADELPHIA, PA. — 
l iepos 27 d. grįžo iš ilgų a- 
t o slogų Šv. Kazimiero parap, ' 
klebonas kun. I. Valančiūnasz
ir &v. Andriejaus parap. kle
bonas kun. J. Čepukadtis. A- 
tostogavo viso septynis 
nesiūs. Per tų laikų aplankė Aivai želė
daug valstybių, su žymiais ir ĮLntie K(Jrn 
Minais įdomybių mieatars, y- kuris bav0 susigin5ijęs su 
pav pagarsejuaionus šventvie. kai , kariam jų priklau. 
tems. Matėsi ir kalbėjo n»Įto Si8 stovįs aBt ribo8
Uk su paprastais įvairių tau,' Urp jo ir kairoyn(> nuosavy.

bės. Kaimynui nenusilenkus,

pasisekimų mato per pasku-j
tinrus dvylika metų pradžios U susipratusiai^ rięųiųgųi di
mokyklas baigusiuose trišde- rbti darbus tėvynės naudai.
Šimts milijonų vaikų ir apie &ahė, kaip praeityje Anieri- 
tiek pat jų dabartiniu laiku■ ^os Lietuviai yra daug pasU 
lankančiuose pradžios mokyk-, darbavę Lietuvos nepriklau- 
las, kur jie yra, išskiriant į sounybės išgavimui, nes ąib
tikėjimo tiesas, visko moko-,

' gauta J. A. V. vyriausybės 
Lietuvos pripažinimas, taip

mi.
Priedas

Sulig trečio internacionalo, 
leidžiamo Maskvoje, laikraš
čio pranešimų, komunistai 
Rusijoje iki 1936 metų nužu
dė sekantį skaičių asmenų:

1. karališkų šeimų ir 7 ne
kaltuosius, 28 vyskupus ir 
arkivyskupus, 6,775 dvasiš
kius, 6,575 mokytojus, 8,800 
gydytojų, 54,850 karininkų, 
260,000 kareivių, 150,000 po
licininkų, 48,000 slaptosios 
policijos asmenų, 355,250 pro
tiškų darbininkų, 198,000 da
rbininkų, 915,000 kaimiečių.

Daugiau kai 2,000,000 asm e 
nų buvo komunistų nužudy
ta. Iš šio skaičiaus buvo 432,- 
279 mokytų asmenų ir 1,571,- 

darbininkų, kaimiečiai ir
areiviai.

VaiduokKs

(Tęsinys iš 3 pusi.)

radai mano pinigus?... (Atsi
sukęs liūdnai žiūri į duris 
pro kurias išėjo* Zigmas). Su
prantu, kad aš negerai elgiau
si, versdamas Julijų ištekėti 
už Zigmo... Tad šie pinigai 
lai būna judviejų kraitis...) 
Baiiiai apsidairo). Bet ar tu, 
mano ženteli, eidamas į čia 
nemate* vaiduoklio?... 

ALFAS: Kokio vaiduoklio? 
DAUKŠA: Štai... (Parodo 

Alfui laikraštį).
ALFAS: Cha-cha-cha... Juk 

tai yra tik pirmos balandžio 
dienos šposas...

(Uždanga)

Išrado Specialiu
Plentams Medžiagą

KAUNAS. — Rangovas Gu- 
dzinskas išrado specialiai ple
ntams meksfaltuoti medžiagą.

Praėjo Audra

TAURAGE. — Per Taura
gės miškus praėjo audra, pa
lietė apie penkis šimtus hek
tarų miškų plotų ir išvertė

Naujoji medžiaga esanti tvlr- apie aštuoniasdešimt tūkstan- 
ta ir atspari, jos pagamini , čių kietmeterių miško. Audru 
mas nebrangiai kainuojąs, buvo tokia didelė, kad sep-
taip Į>at jui pagaminti nerei
klų du u g iš užsienio priemai
šai medžiagų importuoti. Juu 
buvę daryti su naujųja me-

ir šeši miškininkai praktika 
ntai. Audros padarytus dide
lius nuostolius manoma iki 
rudens baigti tvarkyti.

Atviros akys atras progų 
visur, atviros ausys išgirs pa
galbos šauksmų tų, kuriuos 
galėtų apdovanoti laiminga

tyniasdešimtis nuošimčių me-Proga’' 
džių pačios audros pusiau su
laužyti. Sulaužyti medžiui ga- 
minami į popiennalkes, rus-

džiaga bandymai ir rezultatai tus ir malkas. Prie šių darbų 
buvę gauti geri. Dabar ban-J dirba du šimtai darbininkų 
dymai tęsiami toliau ir jai1 u ■■ ■ ■ -1 ■ ■ ■• i ■ ■ j ;
pasirodys, kad iš tikro nau
joji Gudzinsko išrasta medžią 
ga tinka plentams meksfal
tuoti, ji bus pradėta naudoti.
Savo išradimų Gudzinskas jau 
užpatentavo.

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL OAMal 2H46

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS iB CRIRURteRS
2158 W. Cermak Road 
VeL; 3—4 W 7—8 vai. vakar* 

Ketvergaia pagal sutartį
2305 Ša Leavltt St. 

TaL OAMal 0408

— Tik po didžių durbų ga
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

Tel, Ofise;
LAl-yette 4017 

TaL namų:
HEMlock 6286

Bes.:
24C6 W. 69 St

90 METŲ PBITYBIMA8 
8kys •ctuumiio19*o« ekvua 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

l«Ql S. Ashland Avęnuc 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo. 1:3O iki 8 vai. vak.
Tai OAMal 0523

DR. A. J. MANiKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kaadieu išskyras seredą, 
sekmadienį susitarus.

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

DR. L 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.? 2—4 ir 0—8 P. M. 
Res. ofiso vai. j 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

LLElUViAi DAKTAI

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 Sa 49th Ct,« Cicero, III. 
Utarn., Ketv ir P8tn. 10—9 vaL v.

3147 Bo. Halsted 8V, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

Kern paėmė kirvį ir nutašė 
medžio pusę,* kuri jafm pri
klauso. Kitų pusė ir viršūnė 
paliko'* jo Kaimynui.

Seeley »S20 
Dr. K. Nurkaitis 

dabar yra su
Dr. W. Vas

1747 W. Chicago Ave.. 8519 Com- 
mercl&l Ave. So Chicago, IH. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

=
LIETUVIAI ADVOKATAI

lbos buvo klausomos didžiau
siu įdomumu.

Rašantis šiuos žodžius tai
pgi sveikina grįžusius gerb. 
klebonus ir lanki nemaišiau-Į Metropolitan statė Bank 
?ioi darbuotis savo pašauki- . ” 1 «

JOHN B. BORDEN

me. Avinėlis

Mirė Žymus Lietuvių 
Veikėjas

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

name
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6450 S. Rockwett St 
Telefonas REPubiic 9600

AMERIKOS LIETUVI” DAKTARŲ D R A U GI J 08 NARIAI

OR. B. J. ZUBRIGKASTaL LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Aveaue
, OFISO V ALANUOS:
10 vai. ryto iki 9 va), vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

IeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ičskiriaat aek- 
madieoiufl ir trečiadieniu

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOfL ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2806 West 63rd Street

Chieago, Illinois
TeL HEMlock 6111

Ofiso Valandos; 2 iki 4 po pi«t ir 
7 iki 9 vakaro

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutarti

tų žmonėmis, bet ir su užu 
ųiančiais aukštas dvasines ir 
pasaulines vietas.

Abu klebonai grįžo sveiki, 
link surija ir pilni-naujos ©Be
lgijos. Taigi malonu bnvo su 
laukti ir matyti savo dvasios 
ganytojus. Gi ganytojams, gal 
buvo dar maloniau vėl matyt 
didelius būrius ištikimų pa 
rapi jonų. Bendram džiaugs
mo pareiškimui, surengta sa- 
vete svetainėse sutiktuvių va
karienės; Šv. Andriejaus pa 
įip. liepos 28 d., o Šv. Ka
zimiero parap. liepos 29 d.
Abiejose vietose dalyvavo ši
mtai parapijiečių, svečių it RYGA. — Rygoje mirė žy- 
daug vietinių ir apylinkės dva mus Rygos lietuvių veikėjas 
siškių. Suėjo pasimatyti ir Antanas Žviedris, sulaukęs a- 
drauge pasidžiaugti. Per va- pie 65 m. amžiaus. Velionis 
karienę, kaip vienoje, taip ir 1 buvo vienas veikliausių Ry- 
kitoje vietoje, pareikšta labai gos lietuvių veikėjų, veikė Ii- 
daug gražių minčių ir sveiki- j gį pat paskutinės savo gyve
nimų grįžusiems klebonams, nimo dienos. Ilgus metus bu- 
Gi klebonai papasakojo daug vo seniausios Rygos lietuvių

KAL & ZARETSKY
‘ LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

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

TaL Proapect 1012 
Rea. TeL Republic 6047

Offiee Houra
2 to 4 aad f te ft P- M,

Sundav by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN end SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
Ofieo Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Talef. PROspeet 1930

YeL POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb Street 

VeL: noo 9 ryto įki 8 vakare
______ Seredoj pagal entarti

Tel. Ofise BOUIevard 6913-14 
Rea KENvoed 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—9; nao 6:30—8:30 

756 Wėst 35th Street

naujanybių iš sava ilgos ir 
įdomios kelionės. Ugiausį lai
ką išbuvo, svečiavosi Lietu
voje. Atsistačiusių gražiai Lie 
tųvą ir jos žmones labaj gy 
lė Susirinkusiems patarė, kas 
išgali, būtinai turi aplankyti 
tėvų šalelę. Solemnizantų ka-

pašalpos draugijos pirminin
ku ir keliasdešilmt metų nuo
latiniu jos nariu. Paskutiniai
siais metais buvo aktyvus La
tvijos lietuvių sųjungos vei, 
kėjas, jos valdybos narys.

Velionis paliko žmonų ir du 
sūbus, kurie dirba Kaune.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEFR J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA- ,

• SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI.., LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Inc.
Buick - Cadillac . LaSalle

3860 Ogden Ave.' Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DD. CHARLES SEGAL
0718 AB

4729 So. Ashland Ave.
2 hiboe

CH1CA(KK ILL.

Telefoną* IDDvray 2880
07180 VALANDOS: 

vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nao |0 iki 12 vąl. ryto, nno 2 iki 4 
veL po pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

TeL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB GHIRUBGAS 

2201 W, Cermak ęoad
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomik ir Nedėl. pagal ratertį 
REZIDENCIJA

6631 S. Calltonda Ave. 
Telefonai RBPnbHo 7888

Offiee Phone Bea and Offiee
PROapect 1028 2300 8. Leavltt St.
YeL 1-4 fff. te 7-e vak. OANal 070*

DR. A J. KOWAR
(HQWARSKAS) 

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėliota Ir TreMedienieie 
Pagal Sutarti —

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TaL TABda 0994 

Bam: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomia nno .10 iki 12 dieną

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB OBIBUBOAS *

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TeL LATayette 8018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal įnirtį. 

Tel. Ofc. REPubiic 7*9# 
Melr

DR. J. SHINGLMAN
CA TIK BUGRIto

DR. rR.*NLAURAITIS
DENTISTAS

u 2423 We*» Maronette Road
fleteie Atlantic Cite ' Ąntrad.. betvtolad. ir eenktadientair AUAn,,cc,v ,.jj v jyj-j j.j p j., r T 

Mtadlealais nuo • v. k iki 1 >. p. 
161 Broedvrar 

MELROSE PARK. ILL

Menlcteoa Mokslo
Praktikuoja 19 metų 

Reumatizniaa ir *ff<iliee Llgoe 
Jo flpentelTtifi

Valandoe 11-1? A. M., 2-4. 7-« P. M
Residencija 1628 Ho. 60th Ave.

Tet Cloeeo MM 
Offaaa 4tffft W«t ISth Street

Clceto, Ig.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais eue 
10 v. r. Iki 9 v*L vakaro 

ieltedleniela d«m t v. Iki 9 v. v. 
8ekmadleniale perai autertlee

Ofiso Tel. VIRginia 0030
Reaidencijoe TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Recideneija
8939 Sa Olaremont Ava

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedčliomia pagal sutarti

TeL OANa’ 0887
Ree. PROspeet 0069

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sa Halsted Street 
Residencija: 0000 So. Arteeian Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 iki 8 vai. vakaro
TeL Office Wentworth 8330 

Rea. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera tr vaikų ligų gydytoja 
6900 Sa Halsted St 

Valandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•tekvvna aerednrnia ir anhatomia

Res. 6958 So. Talman Ave 
R«s. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HZMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedčliomia susitarus

Subarama Ciceroj 
1444 So. 4»tb CV

Nuo « Iki 9 vai. vak.

Chicagoa lietuvių iv. Kryiiaua li
gonini, kaip Jų pripalino American 
Medical Aasociation ir American 
College ef Surgeons, yra Olass A 
rūilea. Tai yra, ankftčiansl Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St-, 
UL HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



rugp. ? d., 1937 BRIūaiS

LABDARIŲ DIRVA

Ii ALRK Labdarių 
Sąjungos Centro

Susirinkimo

Sus-mas įvyko liepos 28 d., 
Dievo Apvaizdos parap. svet.

Kucpų raportai. Veik visos 
kuopos jau rengiasi prie ru
deninio išvažiavimo, rūgs. 5 
d., į Labd. ūkį ūkio morgi- 
čių tudeginFmui. Kitų kuopy 
labintai -paaiškės sekančiam 
sus-ne.

Programa išvažiavime bus 
įdouM su pritaikintomis kal
bomis, kurias pasakys uoliau 
šieji labdariai: adv. J. Gri
sius, kun. Ig. Albavičins, kun. 
A. Linkus, L. Simutis ir kiti.

Tikimasi gauti biznierio J

kėjai-jos sunkiu darbu sure
nka pinigus šelpimui vietos 
vargšus ir dažnai atliekamus 
pinigus atneša į centro iždą 
našlaičių ir senelių prieglau
dų statybos fondan.

Iš vargšų labdariais snšelp- 
lyjų jau yra atsistojusių ant 
tvirtų kojų. Tačiau iš sušelp 
tųjų ir atsigriebusių kuopų 
veikėjai-jos nei vieno nepri
sišaukia į pagalbu savo sun
kiam darbui. Tai nedėkingas 
atsilyginimas už pašalpų.

Kuopų dėmesiui

Visos kuopus kasmet pra
šomos priduoti pilnas 'metines 
atskaitas raštu, būtent kiek 
gauta pajamų, kiek buvo iš
laidų vargšų pašalpai, kiek

==
tės ir pigios kainos, ant 10,000 
gimnazijų mokytojų žodynų 
užsiprenumeravo vos dešimts; 
70,000 liaudies mokytojų, tik 
tai vienas, ant 16,000 gydy 
tojų tiktai trys, ant 30,000 
juristų — keturi. Žodyno iš 
anksto nenupirko nei vienas

lenkų ministeris, senatorii 
nei seimo narys.

Tai tau lenkų pažanga, 
rių jie prieš visus mėgsta gir
tis. K. V.

SKAITYKITE “DRAUGI”

k -"nos, muzika ir įvairūs žaidi- ro lž(lan Įnešta. Bet atskaitų 
mai, lenktynės vaikų, jauni- centras nesulaukia

udriko garsiakalbį. įBus dai-.vargšų sušelpta ir kiek cent

mo, augusių ir senų vyrų ir 
moterų. Skiriauna dovanos le
nktynių laimėtojams.

Seimo įgaliota komisija 
veikia

Pastarojo labdarių seimo 
įgaliota komisija suradimui 
dar tinkamesnės prieglaudoms 
vietas veikia. Ji randa labai 
patogių vietų lietuvių prie
glaudoms, su ežeru is prie 
gero kelio. Kokios galutinos 
išvados išeis, kol kas dar ne 
galima pasakyti.

Kuopų darbuotė
Kuopos šelpdamos vietos 

vargšus išleidžia kai kada di
deles sumas pinigų. Aišku, 
kuopoms įvairiais parengi
mais tas pinigų sumas surin 
kti iš geraširdžių rėmėjų yra 
jan sunku, bėgiojant nuo du
rų iki durų. Tas labdariams 
atima daug energijos, bran
gaus laiko. Taip kuopų vei-

I

Ar tu mūsų įrangas? Tok{7 turbūt; klausimų stato šuniukas, žiūrėdamas į šį dviejų
mėnesių teliukų, kurį policija rado klaidžiojant prerėse prie 37 ir Oakley ave. Uždarius 
policijos ši nų daboklėj, kaip matome, jį aps pito maži šuniukai.

ir meilę prie savo žmonių į- 
vertinti.

Tiesa, kuopos, ypač valdy
bos, įtemptomis jėgomis dirba 
lėšų suradimui, tačiau reikė
tų surast laikų ir metinei at
skaitai paruošti. Centrui bū
tinai reikalinga visų kuopų 
atskaitos, susiduriant sn vai 
džia ir su tarptautinėmis lab
daringomis organizacijomis, 
viešų rinkliavų reikalais, pa
sirodymui, kų veikia ir lie 
tuvių Labd. Sų-ga labdarybės 
dirvoje.

Labd. centrui reikalinga tu 
rėti tarptautinėse labd. orga
nizacijose savo nuolatinį at
stotų. Be viršmin. kuopų at
skaitų, min. atstovas būtų 
tuščiarankis ir be sprendžia
mojo balso.

Kuopų trumpos atskaitos 
patogiausia atnešti į Labd. 
centro susirinkimus, geriau
siai metų pradžioje ar pabai
goje. J. Šliogeris

Mu.ns gerai žinomas posū
nis Aleko Jankausko, alder 
menas pirmo wardc (lietuvių 
koloni.įos) Adomas Urbonas 
šiomis dienomis paskirtas Il
linois valst. policininku (Sta
te H»gbways Police).

Laimingos kloties.

škų Žodynų”. Kad iš anksto 
surinkus šiek - tiek pinigų, 
reikalingų jo išleidimui, atsi

kų laikraščiai, leidžiami pa
čioj Lenkijoje, žodynai nežiū
rint jo didelės mokslinės ver

ŽINIOS IS WAUKEGANO
“Lietuvių Diena”

“Lietuvių Diena” rugp. 29 
d., Fos8 Parke, eina artyn.

Skaitlingam įvairių katali
kiškų draragijų atstovų suo
me, liepos 28 d., sudaryti pla 
nai ir išrinktos valdybos įvai
riems darbams. Egzekutyvę 
valdybų sudaro šie: Jonas 
Junčius — pirm., Juoz. Matn- 
lėnas — vice pirm., O. P. Bu- 
kantis — sekretorius ir Mik. 
Gustas — kasininkas. Toliau 
išrinkti pirmininkais:

Policijos ir tvarkos parke 
Vincas Jakaitis ir Juoz. Pe
traška.

Sporto, parado, žaidimų ir 
šokių — Jonas Jakutis.

Gėrimų užeigos — VI. Špo 
kas.

lslaimėjimų — Pr. Buja- 
nauskas.

Ice cream, papso ir t.t. - - 
Na v ardauskai tė.

Virtuvės — O. Petrošienė 
pirrti., M. Bujanauskienė ir 
Mts. Denten pagelhininkės.

Būdų sustatymo — inž. V. 
Rajūnas.

Publikacijos — Buknntis, 
Jakutis, Junčius, Matulėnas.

Lioterijos, laimėjimų — P. 
Dapkus ir A. J. Sutkus, pirm. 
Malinauskis ir A. Vasilius pa- 
gelb.

Visas “Liet. Dienos” pel
nas skiriamas naujos Šv. Bal

tramiejaus bažnyčios staty
bai.

Apie tolesnius įvykius pa
rašysiu daugiau. Šekit žinias 
iš AVaukegano.

VENETIAN MONUMENT CO.
1

TAI TAU LENKŲ PAŽANGA!

Pastaruoju laiku Lenkijoje kreipta prie lenkų šviesuome-1 
sumanyta išleisti labai rimtų nės, prašant žodynų užsipre- 
veikalų: “lenkiškų Bicgrafi- numeruoti. Kaip praneša len-

st/.

išdirbėjai ankstesnės rūšie® 
paminklų ir grabnumių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suviri 50 metų prityrimo
-----o-----

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės tr 
taupykite pinigus 

-------»«—
Mes atlikome darbų daugeliui 

žymesnių Chiesges Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE

ARl'I GRAND AVE.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

šy. Baltramiejaus draugija 
laikė susirinkimų rugp. 1 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Pirmi
ninkavo A. J. Sutkus. Nutar
ta Šv. Baltramiejaus šventę 
apvaikščioti rugp. 29 dienų. 
Viri nariai in corpore eis iš
klausyti Mišių šv. G vai. ry
to, nes tų dienų rengiama 
“Lietuvių Diena’’.

Jono Jakučio, pirm. Šv. A 
ntano draugijos, ofisas šiomis 
dienomis uždarytas, nes labai 
užimtas svarbiais “Lietuvių 
Dienos” reikalais. Jisai yra 
pirmininku parado, progra
mos kalbėtojų ir dar, kiek gi
rdėjau, rūpinasi kad mūs se
nas K. of L. tymas būtų su
tvarkytas žaidimui tų dienų.

Enrikas

Statybos ir Paskolos ben 
diovė, kuriai piiinininkauja 
jaunas, gabus veikėjas Jonas 
Jakutis, rengia pirmų šėrini- 
nkų piknikų rugpiūčio 8 d, 
Hastings Lake. Kaip girdė
jau, piknike bus visako: žai
dimų, kalbų, ‘Indian Supper’, ! 
apart lietuviškos vakarienės.1 
Piknikui surengti darbuojasi ( 
Vincas Bukšas, P. Levonai- 
tis, Pr. Bakšis ir K. Pečiulis.

Na, kų sakysit, net ir “En
rikas” pakviestas į piknikų. 
Taigi, draugueiai, pasimaty
sim piknike.

Besikalbant su gerb. kle
bonu kun. J. Čužausku apie 
būrimų “Lietuvių Dienų”, pa 
stebėjau, jog mūs klebono pa
ausiai pradėję žilti Kai kam, 
gal. tai visai* neateina į gal
vų. Bet aš suprantu priežas
tį: mūs klebonas žilsta dėl di
delio rūpesčio apie statymų 
naujos bažnyčios. Juk tai vi
skas ant vienos galvos. Gali i 
ma buvo tai pastebėti ir pra- 
f juaiam parapijos piknike 
Kas ateis su tikietais, kas ne, 
bet klebonas visur ir visus 
aplankė. Ptufcpijonai turėtų 
klebono darbų, pasišventimų

L,-a.-..'- - ■ u*.!?*:

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

tA. B A 
PETRAS S ATKUS

MirC rugpiūčio 1 d„ 1937 m., 
6:36 vai. ryte, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo U Raseinių apskr., Ši
luvos parapijos.

Amerikoj tšgyevno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą seser) Elžbietą Ir Svo- 
gerj Joną Paulius, Ir Jų šei
mynas du pusbrolius: -Joną ir 
Pranciškų Poetus ir Jų šeimy
nas, Ir daug kitų gtmlntų; o 
Lietuvoje Motinėlę Oną, seser) 
Viktoriją Ir švogerj Petrą Oru- 
žlus, brol| Pranciškų Ir brolie
nę Oną.

Kūnas pašarvotas 4322 8o. 
Art estą n Ave.

Laidotuvės (vyks ketvirtadie
ni. rugpiūčio 5 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švč. 
parap. bažnyčią, kurioj |vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sietą. Po pamaldų bus 
evlydėtas | šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Broliai, klo-
tlnHė. PnsbmHal. Brolienė Ir 
Gtminč*.

Iztldotuvtų rflrektortus J. P. 
Eudeikis. Tel. TARds 1714.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

BukleUnu —

LAPATFTTE MOO

A. B A
JUOZAPAS MILASH (MELINAVIČIUS)

Mirė rugpiūčio 2 d., 1937 m., 8:40 vai. ryte, su
laukęs pusę amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, Me- 
deliškių vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleonorų, po tė

vais Jenčiauskaitė, du brolius: Jonų ir Stanislovų, 
brolienę Valerija, seserį Onų Kažauskienę, švogerį 
Kasparų, du pusbrolius: Pranciškų Kačėnas, ir Anta
nų Stanslav, pusseserę Domicėlę Zancietę ir daug ki
tų giminių; o Lietuvoje dvi seseris: Petronėlę ir Ma
rijonų ir kitas gimines.

Kūnas ̂ pašarvotas 7124 So. Washtenaw Ave.
~ LaldottFreST j vyks penktadienį, rugpiūčio 6 d. Iš na
mų 8 vaL ryto bns atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus dalyvauti šiose laidptuvės.

Nuliūdę: Moteris, Broliai, Seserys, Pusbroliai, Pus
seserė, Svogeris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YAKds 1138.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

DYKAI MIESTO
KOPLYČIOS VISOSE 

DALYSE

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUIIM-CliEANER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus fa* Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kebas minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

LataiczirS
I. Liilen

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlnaan 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LATayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
APetkus
S. M. Skuta

8319 Litnanica Ave. 
Phone YAfids 1138-1139"A^ds 1138-1

uanica A*e.3307 Lituanica 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. rtotiea (1480 K.) — PraaaMjM 

P. 4ALTIMIBRA8

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

GeriaaaiM patarnavimas — Mataru patarnanja
•000 <20 W. 1Mb Ave.

I. J. Zolp
Ezerskis ir Sons
Juozapas Eudeikis
P. J. Ridikas

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

■keršai ®v. Kazimiero

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ItDIRBUAl
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Dideli! 
pasirinkimas paminklų vL 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nno 815.00 ir Mink 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth SL, 

taeftnas BBVerly 0006 j
kftfihių vartų.

-
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Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Jau baigiamas ruošimos! 
darbas prie ateinančio sekma 
dienio parapijos pikniko, ku
ris įvyks Vytauto darže. Dar
bininkai jau suorganizuoti, 
automobiliai ir trokai žmo
nėms vežti parūpinti. Pikniko 
Seimininkės, kurioms vado
vauja U. Auškalnienė ruošia 
šauniausias vaišes. Aštuonio- 
likiečiai, kurių piknikai vi
suomet pasižymi nepaprastu 
gyvumu, tikisi susilaukti da
ug svečių iš visų Čikagos lie
tuvių kolonijų.

Adv. C. P. Kai Grįžo 
Iš Atostogų

Pavažinėjęs po Grand Ra- 
pids, Mich., Muskegou, Micb., 
pagyvenęs savaitę "White La
ke, Mieli., aplankęs daug is
torinių vietų, aplankęs San 
Agnės, Mich., kur palaidotas 
Tėvas Marąuette, aplankęs 
jo kapų grįžo Chicagon prie 
savo pareigų. Adv. C. P. Kai 
žada plačiau parašyti apie

Mirė Mūsų Dien-V V* f • v* «•rascio bičiulis

Pirmadienio ryte pasimirė 
dienraščio “Draugo” senas 
skaitytojas, nuoširdus rėmė
jas ir bendradarbis Juozą* 
Melinavičius. Mirė širdies li
ga palyginti dar jaunas bū 
damas. Daug metų jis išdu
bo motormanu prie gatvėkn 
rių kompanijos.

Velionis yra buvęs choris-
Tėvų Marąuette, nes iš lietu- Į tu prie Šv. Kryžiaus parapi- 
vių labai mažai kas žino apie jos choro. Vėliau persikėlė
tų didvyrį, R-omos katalikų 
kunigų, kuris ankstyva^ Įsi

gyventi į Marąuette parkų. 
Jis remdavo visus gerus dar

Praeitų šeštadienį apie kle 
bonijų buvo daugybė automo 
bilių. Mat, tų dienų gerb. kle
bonas minėjo savo vardadie
nį ir solenizantas susilaukė 
daug svečių kunigų ir pasau- 
liškių, kurie atsilankė pasvei
kinti klebonų. Dalyvavo ir 
svečių iš tolinus gerb. kun. 
dr. J. Starkus, Marianapolio 
Kolegijos profesorius ir kun. 
A. Karužiškis iš Clevelando. 
Kaip žinoma, išvakarėse gerb. 
solenizantui ir p. L. Šimučiui, 
buvo suruoštas bankietas vio- 
šbutyje Gedimino ordinų įtei
kimui.

Garbingas svečias, J. E. 
vyskupas M. Reinys, kuris 
laukiamas yra Čikagoje, ap
lankys ir mūsų parapijų rug
piūčio 13 d. Aštuoniolikiečiai 
ruošiasi jį iškilmingai priim-

kais misijonieriavo tarp rau- bus. Buvo tikrai geras lietu 
donodžių ir baltodžių žmonių, vis patrijotas. Kadangi buvo 

gimęs ir augęs Šilalėj (Tau-RaporterL

Midland beauty shop savi
ninkė Helen Murauskienė, 
4182 Archer ate., sugrįžo iš 
atostogų ir džiaugias, kad sū
nus Edvardas davė gerų rai

ragės apskr.), ypatingai bu
vo prisirišęs prie to krašto. 
Jo rūpesčiu suorganiznota ši
lališkių draugija ir surengta 
keletas puotų.

A. a. Juozas Melinavičius 
laidojamas penktadienį iš Gi
mimo parap. bažnyčios. Tiki-dų mamytei. Mat, buvo nu

vežęs į Amerikos sostinę Wa- masi, kad laidotuvėse daly-
shington, Cleveland, New Yo
rk, Niagara Falls, Brockton. 
Murauskienė daugiausia laiko 
praleido pas draugus Pribu- 
šauskus ^Brocktone, Mass. 
Džiaugias patirtais kelionės 
įspūdžiais, taipgi laiminga 
kelione. Dėkinga yra K. Sa 
boniui, kad jis jiems pardavė 
gerų automobilių.1 Kariūnė

t i. Taip pat stengsis skaitlin
gai dalyvauti bendrame priė
mime Palmer House. Bilietu? 
galima gauti klebonijos ofise.

Budriko Rakandų Krautuvė pasiūlo jums šias modemiš- 
| kas skalbyklas po $49.50 ir aukščiau, mokant po

$1.00 į savaitę. Aplaikysite gražių dovanų pirkdami 
dabar.

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

Budriko proframai:
WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai., vak. Nedėliomis.
WAAF — 920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis nno 6:00 vai. vak. 
WHFC — 1420 Kil., Ketvenęaia nuo 7:00 iki 8:00 vai. vakare.

v aus daug šilališkių.
Šilališkis

Ruošianties Prie M. S. 
Seimo

Rugp. IG, 17, 18 ir 19 die
nomis, kaip jau buvo paskel
bta, jvyksta dvimetinis M. 
S. seimas Marąuette Park ko
lonijoj.

j ug gražių kūrinių. Buvo Ir 
naudingų pranešimų apie šios 
savaitės bargenus didžiojoj 
Budriko krautuvėj, 3417 So. 
Kalsi ed st., taip gi naujojoj 
Budi iko Furniture Mart, ra
kandų krautuvėje, 3409 So. 
Halsted st.

Patartina pasiklausyti ir 
kitomis dienomis Budriko 
duodamų programų, būtent: 
ketvirtadieniais iš stoties AV 
1IFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro, 
o penktadieniais ir pirmadie 
niais nuo 5 vai. po pietų iš 
stoties WAAF. Rėmėjas

Kas Buvo Laimingi 
“Draugo” Piknike

Liudija ligoninės nenaudai. Mrs. Lige Doboski, kurt 
teisme liudijo, kad Lake View ligoninėj, suteikus pirmųjų 
pagalbų, atsakyta operacijos mirties pavojuj jos vyrui dėl 
to, kad negalėjo iš anksto įnešti atlyginimo. Ligoninė už 
tai tapo teismo nubausta. Lige Dobovskis buvo sunkiai su
žeistas banditų per “holdapą” vienoj krautuvėj. Nors sun
kiai sužeistas, tačiau, atėmęs revolverį, abu banditus mirti
nai pašovė. Banditai mirė. Perkeltas į apskrities ligoninę, 
po kelių operacijų, stropioj daktarų priežiūroj, Dobovskis 
t ceiksta.

Dienraščio “Draugo” vasa 
riniame piknike, rugpiūčio 1 
d., Vilniaus Kalneliuose, tu 
rėjo laimės su serijų tikietais 

Įgauti dideles dovanas: skal
biamoji mašina iš Jos. Bu
drik radio ir rakandų krau 
tuvės, 3417-21 So. Halsted st., 
vertės $69.00, teko J. Burks, 
4403 S. Maplewood avė. (se 
rijos No. 1015).

Agotos Giedraitienės, 4501- 
So. Fairfield avė., dovana — 
paršiukas, laimėtas- pavasari 
niam “Draugo” piknike ir 
paliktas pas V. Kubaitį, teko

Trečiadienis, rugp. ? 3.,

ras, 2438 VV. 45 st. (serijos 
No. 987), Anton Daraškevicz 
9207 l>rexei (serijos No. 983), 
Ona Zdanis, 731 W. 18 st. (se 
rijos No. 363), Marijona Bu
čas, 4414 S. Rockwell st. (se
rijos No. 147). Dr. Gussen, 
4847 VV. 14 st., Cicero, III.

Įžangos tikietų dovanas ga
vo Tarnas Dapkus, 4414) So. 
Artesian avė., $10.00 vertės 
lempų iš Joeeph F. Bu
driko naujos rakandų krau
tuvės 3409-11 S. Halsted st, 
(tikieto No. 1842). Metams 
“Draugų” . Lietuvų — Ka- 
tarina Laurinas, 2059 VV. Cer
mak Rd. (tikieto No. 1784). 
“Laivo” prenumeratų į Lie
tuvų— Anna Sonbli, S. State 
st. (No. 6002).

Laimėjusiejį dovanas pra
šomi su savo tikietų nume
riais kreiptis į “Draugų,’* 
arba tiesiog į Jos. F. Bure 
Ine., 3317-21 So. Halsted sl 
tel. BOUlevard 7010.

Rap.

CLASSIFIED
1ŽRKNDUOJAMAS KAMBARYS__

Rendon 5 kambarių pirmas fletas. 
Namas randasi po adresu 2250 W. 
24th Street.

RENDON NAMAS

Illinois valst., kur išimtas 
M. S. čarteris ir kur randasi, 
taip sakant “home office”, 

j berods, turėtų bent kas tre 
čias seimas įvykti. Tada bū
tų galima tinkamiau prižiū
rėti investuotų org. turtų, 
taipgi, reikalui esant, pakei
sti C. V. nares, kas kai kada 
neduoda galimybės pasiųsti ii l 
nkamų kandidačių į tolimes- 

. nes valst.

Nežinia dėl ko į tai neatsi
žvelgiama ir seimai keliami 
kuotoliausiai nuo Chicagos.

Bet, galų gale, sulaukime 
seimo ir šauniai prie jo ren
giamės. Dėka tinkamai seimo 
rengimo komisijai su dr. S. 
Šlakiene — pirm., red. S. Sa- 
kaliene — rašt ir K. Sriu- 
biene ižd. ir kitoms narėms 
iš kiekvienos kuopos, priklan 
sančios Chic. apskr., ūpas pa
kilus ir vieningai dirbama.

Laukiame atstovių iš visų 
M. S. kuopų.

Aišku, suvažiuos žymiausios 
veikėjos, taigi galėsime pasi 
džiaugti gerais vaisiais, bei 
gražiais seitao nutarimais.

A. S.

Gražiai Pasirodė

IŠ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Naujausios Žinios

CICERO. — Šiandien, 7:30 
vai. vakare įvyksta svarbus 
parapijos susirinkimas, para
pijos salėj. Visi vyrai, mote
rys ir parap. jaunimas atei
kite. Yra daug svarbių reika
lų, kuriais reikės pasitarti.

Kun. H. J. Vaičūnas, 
Klebonas

kun. H. J. Vaičūnas pakvietė 
draugijų ir todiau darbuotis 
parapijos piknike, kuris bus 
rugsėjo 12 d., Vytauto parke 
ir paliko pardavimui tikietų.

Pirm. A. Valančius išdavė 
raportų iš Federacijos 12 sky 
riaus paaiškindamas, kad vi-

Draugija Šv. Antano laikė 
mėnesinį susirinkimų rugpiū
čio 1 d. Susime nedalyvavo 
keli valdybos Įnoriai nes bu E; v>’skuP° Reinio
vo išvykę į dienraščio “Drau 
go” piknikų.

Gautas laiškas nuo vargšo 
Juozo Lapinsko. Nutarta pa
aukoti 5 dol.

ligonis A. Kuizinas tebė 
ra apskrities ligoninėje, T. B. 
skyriuje.

Į sus-mų buvo atsilankę?

NEKENTEKITE

Rendon 6 kambarių bungalow, 
furnace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10627 So. Homan Avė. 

Town of Lake biznieriaus 1 K~l“
Petro Pikturnos, sūnui Petrui,1 pardavimui tavernas

orkestros vedėjui, 1425 W. 45 1 Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai |- 
, • • -.t i Engtas, gerai Išdirbtas biznis, lletu-

st. ęsenjos INO. , ylų kolonijoj. Atsišaukit 2666 West
“Draugo” prenumerata me ' 8tre<t-----------------------------

tams teko Ildefonsui Urbon, PARDAVIMVI FARMA

i z •• a. t Pardavimui farma Culver. Indiana23.) 1 VV . 23 pi. (serijOS No. arti Rt. 17. 120 akerų žem&s, du

347).
Savaitinis “Laivas” 

tams ir Kolegijos rėmėjo tei
sės teko Margaretai Butkie
nei, 838 Lenox st., Wauke- 
gan, III., (serijos No. 569).

Knygas laimėjo: Longinas

namai, kluonas, didelis sodas Ir miš- 
' kas. parduosiu pigiai už cash arba 
mainysiu ant Įtaisytos propertles

Ule- chicagoje. Atsišaukite asmeniškai 
arba laišku: 'Jean Zacker, 1534 W. 
62nd Street, Chicago, III., tel. Pros- 
pect 3S31._____________________________

PARDAVIMVI FARMA

si Chicagos, ir apylinkės lie- jugevį&US) 2139 W. 23 pi. (se 
tuviai stropiai rengiasi iškil- j rijos No ]085)> Jurgis yiki
mingai priimti atvykstantį iŠ . ___
Lietuvos svečių J. E. vyskupų
M. Reinį.

Draugija vienbalsiai nutarė 
nupirkti už $5.00 tikietų į J.

mimo bankietų.
Bankiete mūsų draugija at

stovaus nutarimų raštininkas 
Pr. J. Vitkus ir turto rašti
ninkas Ed. Mikutis.

Nutarta atvirutėmis sušau
kti ekstra susirinkimas penk
tadienio vakare, rugpiūčio C 
d., po pamaldų. Tame sus-me 
draugai turės progos pasita
rti, kaip mes dalyvausime Vy-

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pažaukite 

JOHN VILIMAS 
Contradtor and Bnilder,

6739 So. Maplevrood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRAOTOR 

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus, 
|dideliu8 ir mažus, už prieinamą 
[kainą. Apkala namus šingeliais.| 
[Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

NEVIRŠKINIMU ,teoto1 parke’ r^iaa° 11 d>
kur bus visų Chicagos lietu
vių susipažinimas su J. E. 
vyskupu M. Reiniu.

Tai bus pirmas toks Ame
rikoje įvykis.

Raportas išduotas ir iš La
bdaringos Sų-goe veikimo.

nuo Wra. 
Denver,

Colorado: Kuomet suvalgydavau di
delius pusryčius, jausdavau nuvar
gęs. Po kelių dienų tokio valgymo 
turėdavau imti liuosuotoją.

“Vieną rytą pusryčiams turėjau 
All-Bran. Jis geresnis už bille koki 
liuosuotoją, z nes kasdien užlaiko 
mane tvarkoje.’’

Visi žino, kad nuolatinis ėmimas 
vaistų yra nesveikas paprotys. Kiek 
daug geriau užbaigti paprastą ne- 
viržkinimą vartojant saugų natūra
lų valgį. į

Kellogg’s All-Bran palengvina 
paprastam nevi$kinimui, nes pri
duoda kūnui reikalingą “kietumą.“ 
Jis sugeria du kart savo svorį van
deniu, maloniai iimankžtina ir ii 
valo viduriui.

Pamėginkite jj dėl savaitės. Jei 
nebūsite patenkiati Kellogg Kompa
nija sugrąžins jūsų pinigus. Pu 
iaukitai į dieną dažniausia užten
ka — kroniikuoee atsitikimuose su 
kiekvienu valgiu. Vartokite su pie-

Perskaitykite ii laišką n 
C. Billings, 1336 19th St.,

“Draugo” piknike visų die
nų gražios liaudies dainos li
nksmai skambėjo. Ypač pa
sižymėjo Roselando biznierkų 
moterų “Šakar > Makar” cho 
ras, Panevėžiškių moterų ir 
vyrų chorai ir susiorganiza
vęs Cicero jaunimo choras, 
kuriam vadovavo M. Joku- 
hauskas. Ciceros chorų suda
rė šie dainininkai: B. Belec
kis, K. Šimkus, J. Beleckis,
J. Beleckis, J. Dokantas, V.
Šemetulskis, P. Simaitis, F.
Šemctulskaatė, H. Vaičflnnttė "n *r vai,i‘į , vu,» »*r*

, ... _ duodamas. Kellogg daromės Rattleir kiti. Rap. Creek>

CRANE COAL COMPANY.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

Draugijos atstovas Ed. Mi
kutis dalyvavo Lietuvos spo • 
rtininkų priėmime. Koresp. [

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Kas seklmadienį tikrai ma
lonu pasiklausyti Budriko ra
dio programos iš stoties WC 
FL, nuo' 7:30 iki 8 vai. va 
karo. Ir pereitų sekmadienį 
gėrėjomės šaunia Budriko ra
dio orkestrą, kuri išpildė da-

Parduosiu farmą arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. in akerų že
mes. visi patogumai. Sale Hunset 
Park&s. Kreipkitės ) Julius Plarh, 
410 Maln Street, Lemont, III., arba 
tiesiog ) farmą.

KATRA — DOVANA

Namas budavotas 1922 m. Kainavo 
>75.000, šiandien parsiduoda už 
>30,000. 5 krautuvės, viršų! daktarų
ir advokatų ofisai.

Rendos >3ė0.00 } mėnesi. Namas 
randasi Bridgeporto lietuvių širdyj. 
Turi būti parduotas j 15 dienų. Kas 
pirmas tani laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi 3265-67 So. Hals
ted St. Reikale matykit: M. Plata- 
kia, 3225 So. Union Avė., antros lu
bos.

TMVEO, ITVOUS, [XH/HJSTini
. .. Loofc to your »tom»ch

Star, lakini Stoma cbi c Bitlai riabt now
and rotiwul qnickty not. boa it. medicinai berb. 
and roota help to raottaUr. joar dienoti., aland. 
aad (Ha na* rigor. aaarg, and aopotita. Famooa 
for Myoara. At iU dm, ttoraa. ISoabottla. S1.5O.

HŪSTETTER'S
Stomachic BITTER5

r
PLATINKITE “DRAUGA

BUICK

&
PONTIAC
AGENTŪRA

(lr
Milda Auto Sales

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 3 Įst Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIA SABONIS, BULAW, BANKBVIOIUS, BAfiKTS

£jL- - .


