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Į ŠANCHAJAUS FRONTĄ JAPONAI 
PRISIUNTĖ MI DIVIZ'JAS

Japonai praneša, numušę daug 
kinų lėktuvų

F♦
ŠANGHAJUS, rugp. 17. — 

Šiandien vakarą japonai čia 
pradėjo didesnįjį puolimą 
prieš kinų kariuomenę, ku
rios apie 100 tūkstančių su
raukta į šią sritį.

Kalbama, pereitą naktį Ja
ponija čia atsiuntė dvi karių 
divizijas, kurios dabar - visais 
frontais išsijudina, kad su
triuškinus kinus.

■ Japonams vadovauti atvyko 
vienas žymesniųjų japonų ge
nerolas.

Spėjama, japonai išvystys 
savo karišką veikimą iki Nan- 
kingb. Ym žinių, kad Kinijos 
centro vyriausybė pasiryžusi 
apleisti sostinę Nankingą.

Didžiosios valstybės savo 
interesų saugai tarptautiniam 
miesto kvartale siunčia dau
giau kariuomenės. J. Valsty
bės į Sanghajų siunčia 1,200 
marynų iš San Diego, Cal.

TOKIJO, rugp. 17. — Ja
ponų karo- laivyno ministeri
ja paskelbė, kąd. šeštadienio 
ir sekmadienio lervose Šangha 
jaus padangėse japonai 8 lėk
tuvus prarado.

Tą pat laiką, pažymi minis
terija, šanghajuje, Nankinge 
ir kitur japonai lakūnai nu
mušė 52 k'inų lėktuvus.

Be to, pažymi japonų mi
nisterija, kinų 20 lėktuvų su
naikinta ant žemės ir sugriau
tą. 17 angarų, kuriuose buvo 
nežinomas skaičius kinų lėktų 
vų.

ŠANGHAJUS, rugp. 17. — 
Šeštoji para čia eina nsnutrau 
kiama kinų su japonais kruvi
na kova.

Žuvusiųjų ir sužeistųjų skai 
čius nežinomas. Kinų autorite 
tai apie tai nepaduoda jokių 
žinių. Tik yra žinoma, kad tų 
ir kitų bus tūkstančiai, atsimi j 
nūs kad mieste yra iki pusket
virto milijono gyventojų. Ki
nų gyvenamosios dalys nepap
rastai tirštai apgyventos. Ja
ponai jas daugiausia puola ir 
jos labai nukentėjusios*.

Kinų kariuomenės tikslas 
yra iš Šanghajaus upės išvyti 
japonų karo laivus. Kol kas 
tas nesiseka. Į kinų. artileri
jos veiksmus japonai atsako 
ir gi patrankomis, o prieš lėk
tuvus kovoja su priešlėktuvi
niais ginklais.

Savo ražu, polaipsniui ir 
skubotai iš visos srities ištrau 
kiami svetimų šalių nąciona- 
lai, pirmiausia moterys su vai 
kais. >

JAPONAI UŽDARO AMBA
SADĄ KINIJOJE

TOKIJO, rugp. 17. — Ja- 
ponijos vyriausybės nuospren 
džiu japonų ambasada Nankin 
ge, Kinijoj, uždaroma ir visi 
konsulai iš Kinijos ištraukia
mi. Taip pat apšaukiami ir ci
viliai japonai.

a
SERBAI SUĖMĖ AMERI

KIEČIŲ KROATŲ VAfty
ZAGREBAS, Kroatija, ru

gp. 17. — Jugoslavijos (ser
bų). policija čia suėmė kroatų 
amerikiečių delegacijos varią, 
d r. M. Butkovičių.

JAPONIJOS GYVENTO
JAI NEPALANKŪS KARUI

PRESIDENT McKINLEY 
LAIVE, rugp. 17. — Neužilgo 
Japonija Kinijoje turės apie 
100,000 kariuomenės.

Patirta, Japonijos gyvento
jai karui nepalankūs. Be karo 
buvo neatkeliama mokesčių 
našta, brangus gyvenimas. Da 
bar bus dar blogiau. Žmonės 
turi viską atiduoti 
šiai kariškių klikai, kuri ver-

Kroatų delegacija iš Ameri
kos čia keletą mėnesių viešėjo 
ir nusprendė grįžti į-J. Valsty . .
b«. Vatar čia jai suruoštos
atsisveikinimo vaišės. Dr. Būt 
kovičius aštriais žodžiais puo
lė Jugoslavijos (serbų) reži
mą Kroatijoje. Jis areštuotas.

AIRIŲ PARLAMENTO SE
SIJA ATIDARYTA IŠKIL

MINGOMIS MIŠIOMIS

DUBLINAS, Airija, rugp 
16. — (AirŲos naujo parla
mento sesija atidaryta iškil
mingomis votivėnais Švento
sios Dvasios Mišiomis.

Pamaldo® įvyko prokateįro- 
je. Pamaldose buvo tarybos 
prezidentas de Valera su vi
sais ministeriais, visų partijų, 
kariuomenės, policijos ir juri
diniai atstovai.

I KAIP ATRODO ŠANGHAJUS

Čia vaizduojama, kaip dygliuotų vielų tvoromis apjuosta® aplinkui tarptautinis 
kvartalas Šanghajaus miestą Be kitų valsty bių kvartalo ribas saugoja ir 1,050 amerikie
čių marynų. Iš karo laivų pasiųsta dar ir jū rininkų (Acme Photo.)

GEN. FRANCO LEGIJONAI 
PAŽANGIUOJA

Numatomas greitas Santander 
miesto paėmimas

H END AYE, Prancūzija,1 
rugp. 17. — Gen. Franco naci
onalistų legjjoraai pažangiuoja 
Santandero fronte.

Žiniomis iš Šalamanoos, Is
panijoje, nacionalistai jau 
persivožė per svarbiausią kal
ną iš pietinio šono paėmę Es- 
cudo.perėją. Ši perėja buvo 
tvirčiausia radikalų atapara 
ginti Santąnderą. Nacionalis
tai iš tenai leidžiasi į slėnius.

Tūkstančiai ir tūkstančiai
radikalų milicininkų nukauta * '
ir sužeista paimant perėją, 
nes jie atkakliai gynėsi.

Iš kitų šonų radikalai ir gi 
suremiatnL Nacionalistai sako, 
kad už kelių dienų Santande- 
ras bu» pajustas

SAI4AMANCA, Ispanija ru
gp. 17. — Santandero fronte 
nacionalistai tik vakar po at
kaklios kruvinos kovos su ra
dikalais paėmė Reinosa mies
telį, kurs skaitosi raktas į 
Santanderį. '

Nacionalistai veržiasi apie 
100 mylių ilgu frontu ir vieto- 

t mis yra už 40 mylių nuo San
tandero. Radikalų batalijonai 
visu frontu atsimeta. y

NUO PARALYŽIAUS MIRĖ 
SKAUTAS; UŽDARYTA

STOVYKLA

MIRĖ VOKIETIS BARONAS 
JUNKERIS

| MOOŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
ATSI PROF.SENN

Išklausyta valdybos raportai

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONGRESE DALYVAVO 

150,000 ŽMONIŲ

Vakar į Moterų Sąjungos 
seimą atsilankė žinomas kalbi
ninkas Wišconsino valstybės 
universiteto profesorius Senn 
(šveicaras^ ir gražiai lietuvių 
kalboj pasveikino delegates, 
kurios retam svečiui ovacijas 
sukėlė. Tarp kitų kalbų prof. 
Senn dėsto ir lietuvių kalbą. 
Profesorių į seimą atlydėjo 
kun. J. SUkas iš Sheboygan 
Wisc., kuris taip pat pasakė 
sveikinimo kalbą.

Nuoširdžiai seimą pasveiki
no ir adv. Jonas.Brenza, Met- 

1 ropolitan State Banko prezi
dentas ir sąjungos legalinis 
patarėjas. Jis seimui įteikė 
$50.00 dovaną. Seimą sveiki
no: kun. P. Katauskas, komp. 
A. Pocius, muz. N. Kulys nuo 
“Muzikos Žinių”, J. Juozaitis 
nuo “Jaunimo" dr. J. Poškų, 
A. Nausėdienė nuo (Akademi
jos Rėmėjų. .

metais mirė 25 narės. Finansi- •" 
nis raportas paaiškės iš revizi 
jos komisijos. I& literatinės ko ■ 
misijos veikimo raportą išda
vė M. Jokubaitė. Pasiųsta svea 
kinimai telegramomis.: Jo Em. 
Chicagos kardinolui, preziden- ■ 
tui Booseveltui, majorui E. J.. 
Kaily, Lietuvos ininisteriui 
Vašingtone P. Žadeikiui; lgiš- ’ 
kai®: Lietuvos Katalikų Vei- ; 
kimo Centrui, Lietuvos Kabu. 
likių Moterų Draugijai, būsi- S 
mam Federacijos kongresui. 
Vakar dienos posėdžiai baigti 
5 vai. vakare.

M* BRENZAITE VAIŠINA 
DELEGATES

Šiandien 12 vai. Shoreland 
viešbutyje žinoma lietuvaitė 
pramonininke p-lė Marijoj 1 
Brenzaitė vaišins Moterų Są
jungos! seimo delegates. Savo
lėšomis iškelia šaunius pietus 

Išklausyta centro valdybos ir suvirš šimtui asmenų. Yra pa-
KOELNE, Vokietija, rugp.

16. — Aacheme įvyko vokie-. 
čių katalikų kongresas. Daly- 'komisijų raportai. Pirmininkės kviesta® JE
vavo daugiau kaip 150,000 ti
kinčiųjų.

Procesijoje žygiavo daugja 
kaip 21,000 vyrų.

Buvo kone visi vokiečių vy
skupai.

Per iškilmingąsias Mišias 
pamokslą sakė Jo Emin. kar
dinolas ^aulhaberis.

LENKAI IR TOLIAU SPAU
DŽIA VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIUS

Vysk. Reinys, 
konsulas p. Daužvardis ir 
sėjas J. Zruris.

P-lė Brenzaitė yra 
'Moterų - Bgjtrngfos iždinių

"U

Mažeikienės, vice pirm. S. Sar 
kalienės, sekretorės M. Vaičių 

iždininkės, J. Čepulie- 
0 globėju Ra|57>f

priimti. Iš raportų paaiškėjo, Organizacijai ji yra daug 
kad sąjunga laimėjo 457 nau- sipelniusi. Dabar yra ga#T*
jas narės. Praėjusiais dvejais narė ir didelė rėmėja.

* , "T't....-teriuw»ijr,M. ii ff.hv-.'.i.i ,',wį i"w.u^a

Prancūzija apgaih Valencijos
___ „

?'sx.V'

M.USKEGON, Mich., rugp. 
17. — Uždaryta Chicago ber
niukų skautų vasarojimo sto
vykla Owassippi, arti šio mie
sto. j

Stovykloje iškilo paraly
žiaus (infantile paralysis) epi 

įsigalėju- demija. Vienas skanias mirė, 
o kiti du serga.

nijoje ir kuri bijo Kinijos įsi
galėjimo.

Žinovai sako, kad Japonija 
negalės ilgai kariauti, nes ne
turi pinigų. Spaudžiami gyven 
tojai bus priversti pasiprie
šinti kariškių žygiams.

RANDA, APENDIKAS YRA 
PAVELDIMAS

YVASHINGTON, rugp. 16.
— E. G. Stanley Baker, iš 
YVabash kolegijos, Crawford- 
8ville, Ind., “Journal of He- 
redity” rašo, kad jo manymu 
apendiko (aspendicitis). liga 
pas žmones reiškiasi paveldė
jimo keliu. Tas reiškia, kodjki šiandien dar nesurasti, 
tėvai šią ligą perduoda savo 
vaikams

Stovykloje yra 250 skautų 
iš Chicago. Jie grąžinami na
mo ir čia namuose bus lai
komi kvarantanoje.

KAŽKUR DINGO TRYS 
JAUNI BROLIUKAI

Prieš 10 dienų trys broliu
kai, Mrs. Lucile Crofoot sūne
liai, Jack 10 m,. Robert 11 m. 
ir William 14 m. amž., išėjo 
iš namų, 2546 Linden place, 
su saldainių pintinėle ir ne
grįžo. Sakėsi jie einą saldai
nius parduoti. •

Tą pat vakarą'motina prą- 
nešė policijai apie jų dingimą

PLATINKITE “DRAUGI”

f

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Rytų Prūsijoj mirė 82 metus 
amž. eidamas didysis senes
niosios vokiečių kartos žemval 
die baronas Elard von Olden- 
burg-Januschau. Bravo žino
mas kaipo reakcijonininkas.

ŠEN. BLACK PATVIRTIN
TAS TEISĖJU

KAUNAS (per paštą).— 
Melagėnuose, Švenčionių aps., 
lenkų policija srarašė protoko
lą vietos gyventojui V. Gude
liui už tai, kad jis rašinėjo 
prašymus rašyti nemokan
tiems savo kaimynams. Poli
cija dar pagrasino jam, kad 
jis daugiau jokių prašymų ne 
rašinėtų ir nesiuntinėtų į įs
taigas, nes raž tai susilauksiąs 
dar vienos bylos ir bausmės.

PARYŽIUS, rugp. 17. — 
Prancūzija ir vėl imasi pulti 
Ispanijos nacionalistus ir jų 
rėmėju® italus ir vokiečius.

Netoli Gibraltaro sąsi&ttros 
nežinomas nardantis laivas su 
torpedavo ir nuskandino Va- 
lencijos radikalų prekinį lai
vą Ciudad de Cadiz, kuriuo iš 
Odessos buvo vežama Valen
cijos radikalams karo medžia
ga- i

VETERNAR. GYDYTOJŲ 
KONGRESAS KAUNE

WASHINGTON, rugp. 17 
— Nepaisant kai kurių senato 
rių atkaklaus priešinimosi, 
senatas 63 balsai® prieš 16 pa 
tyirtino senatorių Black teisė
ju į vyriausiąjį teismą.

MEXICO CITY, rugp. 16. 
— Andai įvykęs Meksikoje 
žemės drebėjimas sugadino ke 
lėtą bažnyčių Vera Cmz vals
tybėje.

Iš Kaltinėnų, Švenčionių 
apskr., praneša, kad ten pas
kutiniuoju laiku su lietuviškų 
laikraščių gavimu yra tikras 
vargas. Žmonės išsirašo, bet 
daug kas negauna. Girdėti, 
siunčiami laikraščiai patenka 
į rankas tų, kurie jų neišsira
šo ir net nemoka lietuviškai 
skaityti.

Pažemiškių kaime, Dūkšto Kanauda, 
valsč., Ruimtas Antanas Var-’įj. prof

ORAS
CHICAGO SRITIS. -

Šiandien iš dalies debesuota 
ir vėsiau.

dingauskas ir laikomas kalėji- Į kai p 
me. Priežastis nežinoma.

Kitą dieną vienas lenkiukš- 
tis užpuolė netoli savo pirkios 
besėdinčią su vaiku Vandin- 
gnusko žmoną Agotą ir ją 
taip apspardė, kad vos atsi-

KAUNAS. — Rugpiūčio 12- 
14 dienomis Kaune įvyksta Pa 
baltijo trečiasis veterinarijos 
kongresas. Jį ruošia Lietuvos 
veterinarijos gydytojų sąjun
gos komitetas, kurį sudaro 
veteranijos departamento dir. 
Jankauskas, Veterinarijos Ba 
kteriologijos instituto dir.

pik. Mašanauskas
Aleksa. Kongrese

atstovai* dalyvaus Lietu
vos, Latvi jos ir Estijos vete
rinarijos gydytojai,

gaivino. Mažas vaikas išliko
Saulė teka 6:01, leidžia-'gyvas tik vienos kaimynės dė

si 746. ka.

LlJT L-2- fili a Jįj|

Prancūzija pasiuntė ' . • » 
cijos režimui gilią nžnoj&ut 
ir pažymi, kad Vid 
roję stovi® kaskart darosi ne
pakenčiamesnis ir pavo, 
nis. Ir, girdi, kas nors ti 
ti daroma.

Prancūzija tikisi, kad MRtfL 
Rusija šį kartą imsis griez’ų- 
jų žygių išgriauti visokį pi 
jų savo laivams toje jūroje.

NORVEGIJOJ ĮŠVENTINI 
TAS PIRMAS DOMINIKO

NŲ KUNIGAS

Vokiečių žinių agentūra pra 
neša, kad lenkų policijos val
dininkai Vilniaus krašte pada
rė kratas pas lietuvius ūkinin
kus ir konfiskavo pas juos 
rastas knygas ir laikraščius.

OSLO, Norvegija. — Šiame 
krašte nuo reformacijos laikų 
įšventintas pirmas dominikonų 
kunigas.

Jie yra kun. Thorn. Jis bu
vo protestantas. Čia prote*- 
tantų universiteto jis ėjo teo
logijos mokslus. 1928 motais 
perėjo katalikybėn ir išvyko 
mokintis Katalikų Instituto 
seminarijoje Paryžiuje. 1 
besimokindamas įstojo domi
nikonų ncfvicijatan Norvegi)
je-

Dominikonai savo pitt > > 
sius namus Norvegijoje .u 
1922 m.

,irc

PARYŽIUS, rugp. 17 -
Prancūzijos radikalai ragina 
vyriausybę remti Valsai 1 ją

I
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Litauen”. Tačiau didžiausis sukaktuvininko] į/Jr 
spaudos darbas “ Visuotintoji Meno Ištari-Į 
ja”. Į šį veikalą jis įdėjo nepaprastai daug1 
.darbo ir rūpesčio ir net savų lėšų, nes ilgo 
amžiaus pedagoginio darbo sutaupąs — dau
giau kaip 60,000 litų — skyrė kultūriniam 
darbui — meno istorijai išleisti. Tai buvo: 
gražaus lietuviško idealizmo pareiškimas. 
Mūsų kviečiamas garbingasis jubiliatas mie
lai sutiko bendradarbiauti. Pagerbdami jo 
sukaktį, dedame čia jo straipsnį, drauge 
karštai sveikindami ir linkėdami sveikatas 
ir ištvermės taip svarbiame kultūros darbe.

Iš Mūsų Veikimo Centro
(Ii Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, IHinois)

Paskutinis kvietimas į 
kongresą

Šis mėnuo Lietuvių Katali-

niūlevičius; rašt. Bronius Bu 
rias; iždin. Eleonora Džiau- 
gienė. Prie skyriaus prisidė

* *
Moterų Sųjungos Veiklumas

Paneigia ir Religijų ir Sveikų Protų

Apie Hitlerio veiklą pasaulis gerai žino. 
Tas žmogus neigia ne tik religiją, bet ir 
sveiką protą. Apie tai rašo “Darbininkas” 
savo vedamąjam straipsnyje, kurį taip už
baigia:

“Kad Hitlerio politikayra gramozdiškai 
neapdairi, tai visiems aišku. Apsvaigęs nuo 

-laikinų pasisekimų, jis tarsi visiškai nustojo

kų Federacijai yta svarbu^0 8 draugijos. Sveikiname 
Mat n.inime Lietuvos krikšto nuj^ ir 3° valdybą,
550 metų sukakti, renkamės.į įlinkėdami geriausio parišo- 
XXVI tąjį Kongresą, kuriame darbuotis Dievo garbei

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i va. savo gazietoj rašo, kaj 
---------- i “dingo sovietų lakūnai skri-

Jau trec.4 dieną. Chicago, seunuoja A. sveiko\*^jiln(> puBiiluvyroe. Pamy^ „
L. B. K. Moterų Sąjunga. Seimas yra isto
riškas tuo, kad jis yra gausingesnis už vi
sus ligšioi buvusius tos organizacijos sei
mus. Tai rodo, kad sąjunga yra veikli, kad 
jos skyriai nesnaudžia ir sugeba sudaryti 
lėšas atstovių pasiuntimui į seimą.

• Iš jau girdėtų seime pranešimų matyti, 
kad dviejų pastarųjų metų bėgyje organi
zacija paaugo ir narėmis ir kapitalu. To, 
žinoma, nepasiekta be darbo. Ir centrui ir 
akyrianis reikėjo nemažai rūpintis ir dirbti. 
Ne be reikalo ani^o kart jau buvo rašyta, 
kad Moterų Sąjunga yra gyviausia mūsų 
organizacija Amerikoj, kuri daug veikia 
visose gyvenimo srityse. Jos skyriai tikrai 
uoliai pasidarbuoja ir mūsų parapijoms, ir 
mokykloms, ir labdaringoms įstaigoms. Ne
mažai nusipelno ir tuo, kad daug prisideda 
prie lietuvių tautinės ir religinės sąmonės 
kėlimo. t 1 ? i I

Mes. čia nesakome, kad sąjunga nega
lėtų daugiau nuveikti, kad ji nebūtų galė
jus dar labiau išaugti. Taip. Tačiau prie 
esamų mūsų gyveninio sąlygų ji daug pa
darė. Ir ateity galės daugiau padaryti ir 
labiau išaugti, jei seimas pasistengs suda
ryti tam tinkamas sąlygas, jei pašalins įsi
vyravusius asmeniškumus, ‘ ■ kurie pasirodė 
pradžioje ir kurie drumstė gražią nuotaiką. 
Gaila, kad į tuos asmeniškumus ir aukštieji 
svečiai kokiu tai būdu buvo įtraukti. Seime iš
kyla nesusipratimai, duoda suprasti, kad jų 
yra organizacijoj ir jos skyriuose. Ir dėl 
ta seimas iš savo pusės turi'padaryti viską, 
kad padaryti nesusipratimams, tuštiems gin
čams ir asmeniškumams galą. Pasitikime, 
kad sis Moterų Sąjungos seftnas to tikslo 
atsieks. O jei taip bus, į Moterų Sąjungą 
atsidarys plačiau durys ir jon įeis daugiau 
naujų narių, daugiau jaunosios kartos lie
tuvaičių, kurios, tiesą pasakius, nekenčia 
tuščių ginčų, kurie jas atbaido ir nuo orga
nizacijų ir bendrai nuo lietuviškojo veikimo.
1 Šiandien jau priėjome prie to, kad sa
vo organizacijas tik jaunimų begalime pa
laikyti. Jei jo nepajėgsime pritraukti, tik
rai susilauksime liūdno mūsų organizacijų 
likimo. Moterų Sąjunga nors ir gyva or
ganizacija, tačiau ir ji nėra išimtimi. Tad, 
šis gražus ir gausingas seimas»rimtai tepa- 
svarsto ir tenustato planus, kaip būtų gali-1

kuodaugiausia jaunųjų lietuvaičių pri
traukti ir, susitnildknios seimo delegatės, pa
sirūpinkite sudaryti tokias jaunųjų veiki
mui sąlygas, kad jos pamėgtų ir pačią orga
nizaciją ir prisirištų prie jos veikimo.

kojų istorijos mokslą, jei kada kokį buvo 
turėjęs. Su žmonių psichologija jis skaitosi 
tiek, kiek neaptašytas rusų kapralas: klau
syk, tylėk ir negalvok. Kapralui tai dovano
tina, nes jis kapralas, bet Hitleris juk tau
tos vadas — der Fuhrer. Kaipo toks, jis 
pigiai gali susivokti, kad veda Vokietiją į 
susiskaldymą. Apskritai vokiečiai yra apy
sunkes politikai, bet čia tai- jau paneigiama 

' ne tik elementarinės politikos taisyklės, o 
ir paprasčiausia žmoniška elgėsena. Atrodo, 
kad tas Austrijos “bakūžių dekoratorius” 
užsispyrė Vokietiją už kažką skaudžiai at
keršyti”.

Ir keršija. Hitleris tiek skriaudų pada
rys vokiečių tautai, kad šimtmečio neužteks 
joms atitaisyti.

Apsivylęs Komunizmu

Jonaą Kontenoy savaitraštyje “Candide” 
aprašo savo -gyvenimo tragediją užnuodyto
je įtakoje komunizmo, vėlesnį savo nusivy
limą ir atgal grįžimą. Jis rašo: savo jau
nystėje aš buvau suvedžiotas, o paskui be
gėdiškai apviltas. Paaugęs tarp vargingų 
ūkininkų, kurių vienatūris perteklius žie
mojo buvo bulvės ir pupos, dešimtais — 
vienuoliktais amžiaus metais pakliuvau gim- 
nazijon, kur man duota visokių žinių, bet 
negavau jokio išauklėjimo. Kai prasidėjo 
karas, aš turėjau 16 metų. Aš palikau mo
kyklos suolą ir dalyvavau kare paskutiniais 
metais. Kai karas baigėsi, aš pramokau ru
siškai, nes mane traukė Tarybų Rusija. Pa
tekau Andrės Gide’tl įtakon ir tarp 18—25 
gyvenimo metų kartkartėlnis skaičiau jo 
knygą “Paludes’J. 1924 m. aš nuvykau Mas
kvon. Aš mažiau kenčiu dėl minties, kaip 
labai revoliucija mane apvylė, negu atsi
minęs tai, kaip aš ja labai pasitikėjau. Ta
rybų Rusija prižadėjo mums sapnų pasaulį, 
o mūsų kartai sulaužė, „nugarkaulį.

Esperanto 50 Metų Sukaktis

turėsime Aukštąjį Svečią J. 
B, Vyskupą MrfUlovą Utaį
Dėl ta neabejojame, kad kon
grese visi Amerikos lietuvių 
centrai bus atstovaujami, kad 
suvažiuos visi katalikiškojo 
ir tautiškojo veikimo vairini
nkai pasitarti svarbiais mūsų 
visuomenės reikalais ir minė 
ti įelUmingą Lietuvos krikš 
ta sukaktį. Kongreso rengė-. 
jai, kurių priešakyje stovi ge
rb. Kuo. Pr. Juras, jau yra 
gavę iš Jo Eminencijos Bos
tono Kardinolo palaiminimą 
ir malonų sutikimą J. E. Vy
skupą M. Reinį kviesti kon
greso garbes svečiu su viso
mis teisAnis, kokios reikalin
gos svečiui vyskupui. Kongre
sas įvyksta Šv. Pranciškaus 
parapijoj, Lawrence, Mass. 
Sveikinimus ir sumanymus 
siųskite: Convention of Lith 
uanian B. C. Federation of 
America, 94 Bradford sti, 
Lawicnce, Mus. Kongrese re
feratus skaitys: geri). Kun. K. 
Urbonavičiui — “Ką davė 
Lietuvai krikštas”; gerb. kun. 
Pr. Juras — “Mūsų veikimo 
trūkumai” ir gerb. Dr. A. 
Rakauskas —“Popiežių en 
ciklikos ir šių, dienų sociali
nės aktualijoj’<.Be ta, dieno- 
tvaikeje yra ,vis& eilė kitų 
aktualių šios dienos religinių, 
tautinių ir visuomeninių klau 
sūnų.

Naujas skyrius
Praėjusiais metais mūsų Fe 

deracija gerokhi sustiprėjo. 
Pagyvėjo skyriuose veikimas 
ir naujų skyrių susiorganiza
vo. Šiomis dienomis gerb. kun. 
K. Vasio rūpesčiu jo vado- 
vaujamoj Aušros Vartų para
pijoj, Worcester, Mass., susi
organizavo naujas Federaci
jos skyrius,, kuriam duota 33 
numeris. 33 skyriaus valdybą 
sūdai o: pirui. Kazimieras Ta-

Trentan, N. J., vieno far- dęįUHyk.” Kai kas seko, kad 
merio duktė paklausė ateito lialšavikai dabar ieško Anie- 
f arine rių departamento, į ku- rike žmogaus* su ūsais, kad 
rią pusę turi riestis kiaulės pažiūrėtų, ar nėra juose so- 

gahii'ocijirir neT’kai' ku’riJr'T “binbergo.”
Federacija skyriai dar neuž-1 tur' ne8^B i ^airę-

ir ia u tok gerovei!
Atsilyginkime

Kai kurios centralinės or

situokėjo f-avo duoklių į cen
trą. Įraukiame. Mokesčiai nė-

I Esą, jei uodega būna tie^i,! Viešnia iš rytų. .Sužinojau, 
į tai kiaulė yra nedrūta ir turi kad pag juB Čikagoj vienoj

re dideli, rudos, nėra sunku'“““* r‘;®8‘<nK’« (pasiprieS- orkestro) yra tokia didelė

šiuo -aitu sumokėti.
Artimiausieji darbai

Baigiami vasaros atostogos. 
Federacijos' skyriai* turi ren
gtis darbams, kurią visa dau
gybė jų laukia. Reikia susti
printi save jėgas, įtraukiant 
daugiau draugijų, daugiau 
veikėjų Iš'anksto gerai pri- 
si ruoškime tinkamai minėti 
spalių idčn. 9 d.- Vilniaus 
užgrobt: o dieną. Suorgani
zuokime gausingus masinius 
susi riuL. m u s, aiškinkime ir 
lietuviams ir nelietuviams, 
kad Lietuva be ,Vilniaus ne
nurims išnešk iru e tinkamas 
rezoliucijas. Kad gėriau sek
ti Vilniaus vadavimo reikalų 
eigą, Federacijos skyriai tu
rėtų prenumeruoti “Mūsų Vi 
lnių”, Vilniui Vaduoti Sąjun
gos organų.

Sveikinimas iš Lietuvos

nimąį)
Kai kas iš to išveda rokundą, 

kad lietuviškų balšavikų sklo- 
,kas turi mažą rezistenciją 
prieš stalininius dėl to, kad 
atsisakė riestis į kairę. Kai

triuba, kad jai groti reikia 
net kelių žmonių.

Čakagietė. Net kelių 
nių t Pirmą syk girdži 
Kaip tai.

Viešnia iš ryti/. Taip tam-

žmoį^^

kurie dideli balšavikų prava- |Sta. Vieni ją laiko, kiti pučia, 
dyrai, kaip Vabalas ir kiti, to dar kiti natas skaito, 
buvę sklokoj, neišlaikę rezis
tencijos, ėmė ir vėl užsirietę 
į kairę.

M&hanojaus Saulė rašo, kad 
ketas tai Rapid City, S. D., 
pustelninkas W. Seoring gy
vendamas ant vieno kalno

Vienam ponui nesisekė su
rasti tarno, kurs pas jį būtų 
išbuvęs daugiau kaip tris mė
nesine. Jis paskelbė ieškąs 
tarno ir priimsiąs tik tokį, 
kurs nemažiau, kaip t rijus 
metus yra išbuvęs vienoje 
vietoje. Po kiek laiko ateinamaitinasi sudaužytais į smė

lį akmenimis ir sumaišytais pus jį žmogus, norįs būti jo
su medžio žieve ir šaknimis. 
Sako, jei žmonės daugiau val
gytų akmenų, ilgiau gyventų 
ir būtų sveikesni.

Bijau, kad Čikagoj žmonės 
nepradėtų akmenų valgyti.
Čia vietomis atrytai, taip jau 

Dr. J. Leimonas, Lietuvon i duobėti, o jei žmonės imtų

tarnu.
— Ar tamsta eei išbuvęs 

trejus metus, nekeisdamas 
vietos!

— O, net visus penkeris.
— Kur gi tamsta buitei?
— Kalėjime.

Katalikų Vej^vno .Centro di
rektorius. prisiuntė Federaci
jai malonų sveikinimą ir plu
tų pranešimą apie Lietuvos 
katalikų veiklą. Mus džiugi
na, tas lakias, kad ten kata
likai oois ir nelengvose są
lygose, "bet stipriai organizuo
jasi ir gražiai veikia. Gau 
singoji Lietuvos jaunimo -• 
l’avasaririnkų organizacijų, 
kurios v.riausiu vadu yra dt 
Leimonas. globėju J. E. 
Vyskupus Reinys, šiemet nu

dar akmenis valgyti, niekas 
negalėtų nei išvažiuoti.

Bruklyno tautiškas Tyslia- sies

Naujas priežodis 
‘‘ Vyras veda moterį po

ranka, o moteris tyrą už... no-

bent kokius patdgumus ki 
tiems, apie viešbučius turis 
tau s, kai neturėjome mokyk-

Per paskutinius dvejus-tre- 
jus metus Lietuvos kurortai 
padarė nepaprastai didelę pa

lų būsimai kartai ruoštis, gy- žangą. Atsirado puikių, nio- 
vemmui, kai neturėjome ligo-i demiškų vilų, įrengtos sve-
ninių ir t.t. Dabar jau visos 
gyvenimo šakos gerokai ap
tvarkytos ir. dėl to darome 
naują žingsnį civilizacijos ari

Žymaus Kultūrininko Sukaktis
i_________

Šiemet sueina 70 metų amžiaus ir 45 m. 
kunigystės Mintaujoj gyvenančiam, plačiai 
pagarsėjusiam mūsų kultūrininkui mons. K. 
Jasėnui. Monsinjoras gimė 1867 ta. Velžių 
k., Biržų apskrity. Nuo jaunatvės pasižy
mėjo dideliais gabumais. Kunigų seminariją 
baigė eximia eum Įaudė. Nuo 1902 m. dirb
damas Latvijoj, daug nusipelnė religiniam 
gyvenimui, be kitko, įvykdė net 3-jų naujų 
bažnyčių statybą. Jis ypač pagarsėjęs savo 
kultūrine veikla — buvo uolus lietuviškose 
organizacijose, trūkstant lietuviškų scenos 
veikalų parašė “Birutės dukterį” ir “So
džiaus gražuolę”, rašė religinio turinio kny
geles, straipsnius “Tėvynės Sarge”, “Ap
žvalgoj” ir kituose Rygos ir Vilniaus laik- 
mačiuose. 1915 m. Kaz. Brunaviečio slapi- 
vardžiu išleido brošiūrą “Der Weltkrieg und

Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo iš
leista dr. Zamenhofo, Kauno gyventojo, pir- 
moi esperanto kalbos gramatika ir žodynė
lis. Zamenhofas jau tada suprato,kad glau
desniam tautų bendradarbiavimui reikalin
ga viena lengva kalba. Tais sumetimais jis 
ir sukūrė esperanto kalbą. Išleidęs piitaąją 
gramatiką ir žodynėlį, Zamenhofas iš viso 
pasaulio gaudavo daug laiškų, kurių auto* 
riai jam reiškė padėką. Pirmasis esperanti
ninkų tarptautinis kongresas įvyko Bulo
nėje šio šimtmečio pradžioje. Nuo to laiko 
beveik kas metai tai vienur, Ui kitur vyks
ta tarptautiniai esperantininkų kongresai, 
kuriuose dalyvauja visų kultūringų tautų 
atstovai esperantininkai. —.

“Kipa” rašo, kad Tolimuosiuose Ry
tuose pastaruoju laiku už “šnipinėjimą So
vietų priešų naudai” suimta apie 200 dva
sininkų. Daugiausia suimta dvasininkų Cha- 
barovske, Blagovieščenske, Čitoje ir Irkuts
ke. Daugiausia Urp suimtųjų yra ortodoksų 
dvasininkų, tačiau yra ir katalikų bei keli 
žydų rabinai. Esą, vidaus reikalų komisa
ras Movas reikalauja, kad tose vietose, 
kur yra karo apygardų būstinės, būtų užda
rytos visų religijų bažnyčios ir kad ateity 
būtų uždrausta bet kokią religinė veikla. 
Visi suimtieji buvo teisiami GPU teismo. 
Dalis buvo pasmerkta sušaudyti.

lainės, sutvarkytos gatvės, pa 
rkai, parūpinta vaearotojams 
jvairių patogumų. Prieš -de
šimtį metų Lietuvos kurortai 
merdėjo, maža kas juos lan
kė, nes juos nedaug tebuvo 
palietusi viską išmaningai tva 
rkanti žmogaus ranka. Mūsų 
žmonės vyko į užsienio ku
rortus ne šimtais, bet tūks
tančiais.

Dabar vaizdas visai kitas. 
Lietuvos gyventojai jau 
milo savo progresuojant 
kurortus, o svečių iš užsie 
mūsų pajūris jau skaito taip 
pat ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Gintaro jūros krantas 
jau visuotiniai pripažįstamas 
viena iš žavingiausių vietų 
Europoje.

K kitos pusės, gerėja tu
rizmo sąlygos ir dėl to, kau 
paskutiniais metais žymiai pa 
geujo Lietuvos plentai ir vie
škeliai. Savivaldybės, kurioms 
pavesta rūpintis vieškelių 
priežiūra, visos turi įsigiju
sius amerikoniškus keliams 
lyginti traktorius, kurie žy
miai pagerina kelią. Gyvento
jai priprato rūpestingiau ke-

ni 25 intių sukaktį. Sveikina Į
Į Turizmo sąlygos metai ’s 
metų Lietuvoje savaime gerė
ja. Kaimai sparčiai skirstomi 
į vienkiemius, ir dėl to vie
toj senų namų dažnai stato
mi nauji, jau žymiai patoge
sni. Del to gerėja sąlygos sve
čiuotis tiems, kurie nepratę 
vaikščioti asla be grindų. Po 
metų, kitų kaimų Lietuvoje 
jau nebus, sparčiai varomas 
lūšnų naikinimo darbas, vis 
stiprėja moderniškos ir gra 
žios statybos propaganda net 
ir kaimuose. Vis tai reiški-

me! Leonardas Simutis,

A. L. R. K. Sekretorių-'.

LIETUVOJE PAGERĖS SĄLYGOS 
KELIAUTI

Savaiminga Krašto Pažanga. Susisiekimo To
bulinimas. Kiekviename Mieste Bus Vieš
butis. i

Mūsų tėvynės Lietuvos gro- nių Lietuvoje ligi šiol buvo 
zis toli ir plačiai žinomas. Pa 
sakiškai gražus pajūris, ošia
ntys pušynai, stikliniai eže

visai nedaug: trūko ir dar 
tebetrūksta modernių viešbu
čių, kurie galėtų patenkinti niai, kurie, kaip sakyta, žy

a
rai, kalnai, skardžiai, pilia
kalniai Lietuvos žemę puošta 
išpuošė. Visa Lietuva yra ta
rtum ištisa vąsarvietėu knt 
nori eik, kur nori važiuok — 
visur susižavėsi,. visnr jėgas 
atnaujinsi, senovės piliakal
niuose palaidotų karžygių pa
slaptinga goda savo sielą at
gaivinsi...

Tačiau jau praėjo tie lai
kai, kada žmonės tenkinosi 
mo, ką Dievas davė. Kultū
ringam žpiogui reikia ne tik
tai gražios gamtos, bet jis 
nori turėti ir tam tikrų pa
togumų taja gamta pasigro
žėti. Kaip kartas šių patogu-

nors ir labai išlepinto skonio I misi prisidės prie minimalių 
lankytoją. Betgi nereikia ma- J svečia* i mosi sąlygų pagerini- 
nyti, kad tuo niekas nesirū-lmo. Kaimų statybai tvarkyti 
pirą. Reikia žinoti, kad daug1 netrukus bus išleistas įstaty-
kani širdį skauda dėl to, kad 
dar ne visko turime. Tačiau 
atsiminkime, kad Lietuva kė
lėsi karo nualinta, sugriauto, 
išnaikinta. Daug jėgų, daug 
ti i ūso teko įdėti, kol užlygi
nome apkasų išvagotus lau
ku*, kol atstatėme miestus, 
sodybas, fabrikus, kol sutva
rkėme kelius, smarkiai iškė
lėme žemės ūkį ir visokiais 
kitokiai:, būdais stengiamės 
prisivyti kultūringus krašflls

Negalėjome galvoti, apie

mas ir valdžia įpareigos inži
nierius nustatyti, koki namai 
kur galės būti statomi. Tatai 
duos galimumo pakeisti išo 
rinį Lietuvos veidą gražesniu 
ir kultūringesnių. Žinoma, dar 
praeis eilė metų, kol Lietu-
vos kaimas prisivys kaimą t.ųi^U8 tai^jdi ir prižiūrėti. Net 
kraštų, kurie šimtais metų, Suvalkų krašte, kur visą lai- 
niekeno netrukdomi, laisvai keliai buvo blogiausi, šian- 
kuria dvasines ir medžiagi- ^’en <iau vieškelių nebepežin- 
nes gėrybes. Tačiau vejame* 8L
kultūrinius kraštus, kiek iš 'J tariami nauji plentai, po
tekliai ir jėgos leidžia. (Tęsinys 3 pusi.)
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LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTO 550 METŲ 
SUKAKTIS

Gal nėra kitos tautoe, kuri 
visa sykiu būtų priėmusi kri-J 
kščionių tikėjimų. Lietuviui 
tauta visa sykiu apsikrikštijo. 
Iš pagoniško perėjo į krikš-1 
Čioniškų tikėjimų. Ne kokie 
svetihišaliai atėję stabmeldiš
kų tautų padarė krikščioniš
ka, bet pačios tantos vyrai. 
Tai padarė Jogaila ir Vytau
tas.

Tyrinėtojai rado ir dar ra
nda senovės miestų, randa 
žmonių be apšvietos, bet ne
gali rasti mažiausios tautelės 
be tikėjimoi. Yra patirta, kad 
žmogus ir tikėjimas yra ly
gaus senumo. Šv. Raštas, ku
ris yra Šv. Dvasios įkvėpimu 
parašytas, sako, kad pirmieji 
mūsų tėvai Adomas ir Ieva 
su Dievu matėsi ir kalbėjosi.

•:as jiems davė ir įsaky- 
* Jiedu jo neišlaikė, su- 
ė. Už tai Dievas atėmė 

nuo jų dieviškųjų šunybę, be 
kurios jų protas aptemo; pa
teko vargams, skausmams, li
goms, galų gale, turėjo mirti.

Jų ainiai su sugadinta pri- 
’imtimi nutolo nuo Dievo, 

nuo tikrojo tikėjimo. Jiems 
gelbėti išrinko žydų tautų, o 
per Mozę. davė 10 įsakymų, 
kurie buvo ir tebėra kaip ko
nstitucija ne tik žydų tautai, 
bet ir visai žmonijai. Dievas 
atsiuntė jų tautai pranašus, 
mokytojus, kunigus. Kuomet 
žmonės buvo prirengti, atsiu
ntė Vienatinį savo Sūnų at
pirkti nuo nuodėmės, nuo pra 
garo, sutaikinti1 su Dievu.

Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, 
žmonijų atgaivino savo mok
slu, Dievo malonėmis. Kad. 
žmonija galėtų gyventi Die
vui, Kristus įsteigė Sakrame 
ntus; kad žmonija šviestus, 
įsteigė Bažnyčių, išrinko a- 
paštalus mokinti Jo mokslo, 
Jo tikėjimo. Tik Kristaus mo 
kslas moko, kad visi žmonės 
yra lygūs broliai, kad visi y- 
ra Dievo vaikai, Kristaus bro 
liai, kad yra sutverti Visa
galio Dievo Jį garbinti, tar
nauti, su Juo gyventi ir kad 
yra užgrabinis, amžinas gy
venimas. a

Jėzus Kristus atėjo ant že
mės per išrinktųjų žydų tan
ių. Pirmieji Kristaus išpažin
tojai, krikščionys buvo žydai. 
Per žydų tautų Kristaus ti
kėjimas pasiekė visas tautas, 
kad ir negreit ir nesykiu. Pl
ukau artimesnes ir skaitlin- 

paskui mažesnes ir 1o- 
Šiandie nėra pasau

I RINKTYNĖS MINTYS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis II
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Rugpiūčio 18-ta Diena

“Ners jis ir užmuštų 'mane, 
juo iikėsiuos4’. — Jobo XIII, 
15.

Vesk mane, Viešpatie, vi
sose atmainose ir pasaulio į- 
vairenybėse, kad visame kas 
atsitiks aš turėčiau dvasios 
lygcvi.ru ir ramumų; kad ma
no siela būtų visiškai pasi- 
vedus Tavo dieviškai valiai 
ir malonumui, niekad nemur- 
manti prieš Tavo švelnius pa
baudimus ir tėviškus sudrau-

Mus, lietuvius, krikščioniš
kas tikėjimas pasiekė vėliau
siai, veik visu tūkstančiu me- »
tų vėliau. Mes paskesni kata
likai vienu tūkstančiu metu. 
Ir šiandie Lietuva katalikis-

VASARĄ BOK LINKSMAS

ks. Tai liudija Lietuvos vieš
keliai, keliai, atžymėti kry
žiais kryželiais, koplyčiomis 
koplytėlėmis. Nerasi Lietuvoj 
miestelio, kur nebūtų katalikų 
bažnyčios.

Dabartinė Lietuvos išvaizda 
nėra vakarykščios dienos iš
vaizda. Evangelija lietuviams 
skelbiama jau lygiai 550 me
tų. Mūsų tautų, krikštijo! no 
kokie atėjūnai misijonieriai, 
bet Lietuvos vyrai, Jogaila 
ir -Vytautas. Jogaila apkrikš
tijo lietuvius aukštaičius 1387 
metais, Vilniuje įteigė vys
kupijų. O kad neturėjo lietu
vio vyskupo ganytojo, tai pa
skyrė lenkų. Vytautas apkrik
štijo lietuvius žemaičius 1413 
metais. Žemaičiai, būdami gi
laus tikėjimo ir prisirišę prie 
savo tikėjimo, nenoromis sky 
rėsi su stabmeldiškų tikėji
mu. Vytautas žemaičiams įkū' 
rė vyskupijų Medininkuose, 
kurie šiandie vadinami Var
niais. Žemaičiai, tapę katali
kais, virto ištikimais, gilaus 
tikėjimo katalikais. Žemai
čiais tenka džiaugtis ir Ame
rikoj.

Prieš 550 metų lietuviai ga- 
rbino dievaičius, stabus, me
džius, gamtos jėgų, ugnį. Mū
sų protėviai sa^o dievaičiams 

; aukojo aukas. Nekartų auka 
būdavo pats žmogus. Jį su
degindavo ant laužo. Daug 
dievaičiam s aukojo, kad vis
ko jiems duotų, kad dievai
čių nesupykintų, kad neimtų 
jiems Jceršyti, jų bausti. Kaip 
mums atrodo keistas mūsų 
protėvių tikėjimas. Vietoje 
garbinus tikrąjį Sutvėrėjų, jie 
garbino Jo tvarinius, stabus. 
Lietuvos kunigaikščių dėka 
lietuvių tauta iš, stabmeldiško 
tikėjimo perėjo į krikščioniš
kų. Su krikščionišku tikėjimu 
mūsų protėviai patys išsigel- 
liėjo ir savo krųštų išgelbėjo 
nuo pražūties.

Minėdami 550 metų sukak
tį, jis nebus pilnai įvertintas, 
jeigu neminėsime Jogailos ir 
Vytauto, per kuriuos katali
kų tikėjimas į lietuvius atė- 

i jo. BėgiVb

dimus. Amen. — Jeremijas 
Taylor.

Mūsų širdys yra gyvojo 
Dievo bažnyčiomis; ir nors 
stabai buvo ten pastatyti, Tn, 
o Dieve, Tu nenori bažnyčios, 
bęt tiktai stabo. Tu vesi mus 
per liūdesį į išaukštinimų; .Tu 
vesi mus žemyn, kad mes sto
vėtume netoli nuo Tavo sos
to. Tu padarysi mus pana&ins 
į Save Patį. Žinodami krikš 
tų, ir žinodami taurę, mes vis 
sakome, “Neleiskit man sė
dėti toli nuo Tavo dešinės ir 
Tavo kairės ■ Tavo garbėje. 
Mes, žinodami kuo tai yra 
sekti .Kristų, vis norime sek
ti. Nors tai būtų erškėčių vai
nikas, ir kelias prie kryžiaus, 

I mes norime būti Tavo drau
gystėje”. — Beecher.

ly.ie kampelio, kuriame nėra 
>tum katalikų bažnyčios.

—

Gražieji Kauno pašto rūmai, žiūrint į juos iš Susisiekimo Ministęrijos rūmų balkono.

Ar kada patėmijote vyrų, 
arba žmonų, vasaros karštų 
dienų linksmu veidu, švariais 
drabužiais, kurie nerūgoja ant 
karščio? Kaip jie gali taip 
elgtis ir užsilaikyti, kuomet 
kiti pyksta, prakaituoja . ir 
dejuoja?

Jie išmoka kaip pasilikti 
linksmais net ir karščiausia
me ore. Tai visai nesunkus 
daiktas, tik reikia žmogui pri 
sitaikyti prie tokių aplinky
bių. Svarbiausias to pagrin
das yra tinkamas valgis, pro
to kontrolė, tinkama kūno 
priežiūra ir, galų gale, dėvė
jimas tinkamų drabužių.

Jeigu nori būti sveikas ir 
linkimas vasarų, pasirink mai 
stų, kad jis sutiktų su vasa
ros reikalavimais. Pusryčiai 
turi būti su vaisiais, arba vai
sių sunka, kokiu nors grudi 
niu maistu su pienu arba Sme
tona, duona, kava arba arba
ta, arba gėriau stiklas pieno.

Du syk į savaitę prie pus
ryčių galima pridėti ir kiau
šinį. T

Vidurdienį sandvičius, ža

Sparčiai Vykdomi 
Nusausinimo Darbai 

Lietuvoje

KAUNAS. — Nusausinimo 
darbai Lietuvoje pradėti tuoj 
atgavus nepriklausomybę 
1921 m., išleidus pirmąjį me
lioracijos įstatymų, darbai 
kasmet plėtėsi. Dabar nėra 
Uetuvoje vietos, kur nebūtų 
atlikti nusausinimo darbai. 
Vienur jie apima didelius plo
tus, kurie paliečia ištisus val
sčius, kitur apima kaimus ar 
tik atskirus gyventojus. Lig 
Šiol nusausinta viso apie 420,- 
000 ha žemės. Atvirais grio
viais nnsausinta apie 410,000 
ha ir apie 10,000 ha drenažu. 
Vyriausybė iš iždo laukų nu
sausinimui išleido apie 40 mil. 
litų ir apie 5 mik litų įdėjo 
ūkininkai.

tVčjB
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lios daržovės salota, šaltos 
košės ir stiklas pieno. Karštų 
valgį reikia valgyti tik sykį 
į dienų ir gerai, kad tas būfų 
per vakarienę. Tada gali pa
valgyti mėsos, žuvies, brilvių 
ir pan. Bet ir čia suvalgyti 
nors dvi žalias daržoves ir 
žalių daržovių salotų. Taip 
pat kiek nors vaisių, arba šal- 
takošės. Vasarų nevartoti rie
bių pyragėlių.

Šalta arbata, šalta kava, 
pienas ir pasukos yra labai 
geras vasarų gėrimas. Vasarų 
nevartoti svaiginančių gėri
mų.

Kasdien reikia išsimaudyt. 
Dėvėti lengvus, liuosus dra
bužius. Nesiskubint, paleng 
va atlikti viskų, nesirūpint, 
nors kelis kartus į dienų pa
ilsėti, vakare vėl valandų, ki
tų pailsėti. Skaityti knygas, 
kurios nereikalauja proto į- 
tempimo. Galvoti apie savo 
darbų, o ne apie kokių karštų 
dienų ir apie termometrų. i sko nepadarysi. Ypač tai su- 

Jeigu seksit tuos patarimus,' nkll mūsų kori „ėra

tuitinga. O kiek čia reiia 
pinigo?

nesibijosit karštos vasaros,
Dr. J. L. Rioe,

New York im. sv. komis.. o'.l 1
■i—‘..1...... 'i,1 ■ ų.,1" •!

Lietuvoje
Bušai s susisiekimas Lietu.*^•1

voje šiais metais padidėjo. 
Kelio ilgis daugiau kaip dvi
gubai ilgesnis, negu visi Lie
tuvos geležinkeliai.

Nuo ateinančių metų Kau
no - Zarasų kelių aptarnaus 
šiais metais įsteigtos “Auto” 
b-vės busai. Šiai bendrovei
buspavesta organizuoti susi- Europoje skėriai daugiau-
siėkimų ir Žemaičių plentu, 
kuriuo bus paleista mažiau
sia 20 busų.

Bušų stočių tinklui plėsti 
ir jas tobulinti sudarytas spe
cialus stočių fondas, iš kurio 
lėšų pastatyta ir Kauno busų 
stotis. Numatyta artimiausiu 
laiku pastatyti dideles busų 
stotis Panevėžyje lr Šiauliuo
se. Vedamos derybos sklypa
ms nupirkti.

LIETUVOJE PAGERĖS &Ą 
LYGOS KELIAUTI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
100 kilometrų kas metai, jais 
sujungiami toliausi provinci
jos užkampiai su centrais, ši
tai turi didelės reikšmės ne 
tiktai ūkiškajai krašto gero
vei kilti,, bet taip pat ir tu
rizmui plėstis.

luti štai škundžiasi, kad 
Lietuves miestuose trūksta 
viešbučių bent su minimali- 

'niais patogumais. Šių spragų 
imasi pašalinti Lietuvos Mie
stų Sąjunga. Ji rūpinasi pa
ruošti praktiško, modernaus 
viešbučio standartinį tipą. 
Tuo reikalu manoma paskel
bti konkursų. Toki vienodo 
tipo -viešbučiai bus kiekvie
name Lietuvos 'mieste ir di
desniame miestelyje, kuris tu 
ristų lankomas ar tai dėl sa
vo apylinkių grožip ar dėl ku 
iių nors įdomybių.

Taigi, darbas, kaip mato
me, eina. Tačiau iš karto vi

Lietuvoje Atsirado 
Skėrių (Sąrančių)

KAUNAS. — Šiemet Lietu
voje gamtininkai yra paste
bėję skėrių (šarančių) labai 
pavojingų pasėliams ir ben
drai augmenijai, kurie, žino 
ma tik tada pavojingi, kai 
dideliais būriais lekia ir kur 
nutūpę viskų savo kely nai
kina.

šia veisiasi Kaspijos ir Juo
dųjų jūrų baseinuose, ypačiai 
jų daug yra Kaspijos apylin
kių dykumose ir stepėse. Skė
riui iš ten pakyla didžiausiais 
būriais, kartais debesio didu
mo, ir skrenda viena kuria 
kryptimi pakeliui naikindami 
pasėlius, sodus, daržus, net 
medžių lapus. Skėrių užplū
sti laukai lieka plikutėliai. 
Šie kenkėjai Lietuvų aplau

lt AUNAS. — Lietuvos ka
riuomenei daug nusipelnęs, 
ypač kavaleristams, yra Mi
kas Pivorius, kuris, kaip ge 
ras ir prityręs arklių moky 
tojas, ištarnavo net 38 metus 
Per visų savo tarnybos laikų
M. -Pivorius išmokė daug tūk 
stumiu arklių karinių veiks 
mų, įeikalingų kavalerijoje ii 
buvo žinomas, kaip menišku 
jojimo meisteris. Jis buvo 
Valstybės prezidento A. Sm»; 
tonos dažnai palydovas pasi
jodinėjimuose. Pivorio išmo
kyti arkliai tiesiog attikdavę 
yirko triukus: guldavę, šok
davę ir t.t.

Kadangi Pivorius jautėsi 
savo tėvynei pareigas atlikęs, 
be to, toliau pasilikti kariuo 
menės eilėse nebeleido senat
vė, tad šiomis dienomis jis 
išėjo į atsargų. 1 gusarų D 
L. Etm. Kunig. Jonušo Rad
vilo pulko liktiniai puskari- 
ninkai atsisveikindami su Pi- 
voriu, surengė gražias išleis 
tu ves.

Kad ir išėjęs iš pulko. Pi 
vorius žada su žirgu moky 
mo an.ętu nesiskirti, kol bu« 
gyvas, r

ko gana retai, paskutinį kar
tų Lietuvoje buvo matyti 
prieš *»0 metų. Tada jie buvo 
rasti Vilniaus krašte, bet žy
mesnių nuostolių niekur ne- 
padalė.

Lietuvos gamtos muzėju? 
stengiasi išaiškinti šių ken
kėjų atsiradimų. Gal būt, skė
riai, atsilikę nuo didelių bū
rių, pateko į Lietuvų, kiti spė 
lioja kad šiemet, esant labai 
šiltai ir sausai vasarai, skė
riai galėjo atskristi net iš 
Sovietų Rusijos, ar kitų kra 
Štll.

===
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KAUNAS. — Čia apskai
čiuota tiktai Didžiosios Lie
tuvos stambesnių įmonių ga 
įnyba. Tų pramonės įmonių 
gamyba vertinama 192,768,000 
litų. Daugiausia pagamino 
maisto produktų pramonė. 
Toliau eina tekstilės pramo
nė. Pastaroji pagamino už 
27,431,000 litų.

Taip pat padidėjo ir pa
laidinės pramonės gamyba. Y- 
paČ žymiai padidėjo plytų, ' 
kalkių, popierio, medžio ir 
diupynų pramonės gamyba. 
Vyriausybė rūpinasi, kad pra
monės įmonės, plėsdamos da
rbų, neišnaudotų darbininkų, 
kad nė vienoje įmonėje dar
bininkams nereiktų ilgiau, di
rbti kaip 8 valandas per pa- * 
rų. Pagerėjus ūkia padėčiai 
ir pakilus kainoms, pramonės 
įmonės padidino nuo 5 nuoš 
iki 15 nuoš. darbininkaims ai- > 
lyginimų.

Šių metų pradžioje Lietu
voje veikė 1,056 pramonės į

J

I

monės, kuriose dirbo daugiau 
kaip po 5 darbininkus. Visų 
tų įmonių persoUalų sudarė 
30,560 žmonių, iš jų 26,000
samdomų darbininkų. Per me
tus Lietuvos pramonė padi 
dėjo 07 įmonėmis ir 2,880 dar- 
bininkų.

— Baltijos jūres plotas uži
ma 415,000 kvadratinių kilo- 
tlietrų. Tame begaliniame va
ndenyne kyšo vietomis salos, 
salelės, kurių plotas siekia 
apie 30,000 kv. kilom. O jei 
mes galėtume visų jūros vau- 
deų. spseikuoti, tai jo rastu
me Baltijoj maždaug apie 30,- . 
650 kOhinių kilometrų.

B
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Chapei. Tai Šangajaus miesto dalis, kurių daugiausiai yra apgyvenę kiniečiai, labai y- 
ra nukentėjus nno japonų bombardavimo. Daug namų sugriauta, sudeginta; žuvo ir šimtai 
civilių gyventojų.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Aut. M. Karužiškis

Namai atviros vietos, ypatingai jei
/ • apsodintos medžiais,ir krū-

Mūsų kli,imtas, mūsų doro- n,ais- J™ didefe hyff^kos 
vertės. Namai yra padaryti 
nesveikais netinkamai įtaisy
tomis vandens nuovadomis, 
rynomLs, arba reikiaviečtių ir 
mėšlynų artimumu.

Industriniuose centruose na 
mų apylinkės turi didelę įtek
mę sveikatai. Per kenksmin
gus gazus, dūmus iš dirbtu
vių kaminų, nuolatinius gar
sius bildesius dirbtuvių apy
linkės palieka netinkamos ap
sigyvenimui.

Žemė/ant kurios namai sta
tomi gali būti laikoma svei
ka, jei ji yra sausomis smil 
timi.% arba uola, ir jei joje 
nesiranda pūvančios medegos 
arba stovinčio vandens.

vės, mūsų gyvenimo papro
čiai, mūsų užaiėsn&nai ir mū
sų kasdieninio gyveninio įvy: 
^iai verčia mus praleisti tik 
tai palyginamai mažų dali 
mūsų laiko atvirame ore. Dau 
guma žmogiškų būtybių pra
leidžia didesnę jų laiko dali 
uždarytuose kambariuose, ar 
ba nanye, arba sulyg jų pa
šaukimo: mokyklose, bažny
čiose, ligoninėse, dirbtuvėse 
r.rba ofisuose.. * 

Yra, todėl, aišku, kad bu
veinė turi turėti svarbių įtek
mę ant žmogiškos sveikatos 
padėjimo, kadangi pragaišti 
ngų įtekmių šiame ryšyje ga- 
U būti užsi liekančios pasėkos 
Iš hygieniskos pusės mes e- 
same susidomėję narnu treje- 
.pai. 1. Vieta; 2. žemė, ant ku
rios namas pastatytas; 3. me
džiaga vartojama jo statyme 

Vieta yra tuo sveikesne, 
kuo laisvesnį įėjimų atmosfe
rinis oras ir saulutės šviesa 
turi į visas namo dalis. Jei 
namai yra pastatyti per arti
kits kito, oras gyvenamuose Į tūkstančių kvortų vandens
kambariuose tokių namų bus 
rimtai sugadintas. Todėl, di-
deliuose miestuose, rinkos iT | kad naujai pastatyti plytiniai

PER VIRĄ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA. 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

* 's

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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Namo medžiagų paprastai 
vartojama yra medis ir ply
tos. Mūrininko košė vartoja
ma akmeniniuose natriuose tu
ri savyje didelę vandens dalį, 
laip kad, kų tiktai užbaigta
me name, esama gana daug 
vandens. Pamatuose ir sieno
se naujai pastatyto* paprasto 
plytinio namo randasi daug

kurs išgaruos. Todėl, iš svei
kumo atžvilgio yra patartina

DRATOAS Trečiadienis, rugp. 18 d., 1937

Ktiai pakabinti ant virvės sau- šerio Viliaus kanalo anga. į vyriausybę su prašymu su-f Iki didžiojo karo į Klaipg-
1 lutės šviesoje. Į1894-1896 metais sutvarkyta tvarkyti uostų ir ateityje ap ' ios uostų tegalėdavo įplaukti

Augalai be žiedų bfina re- Minijop upė prie ^Jociškių,' saugoti nuo panašių nelaimių, laivai 2,000 - 3,000 tonų tol-
koiųenduojami, kadangi ir die kur pasidarė atviras kelias Šių įvykių pasėkoje ir buvo piano, o dabar įplaukia 20,000
nos šviesoje ir tamsoje žalias medžiams plukdyti. Augant, ilginamas 190& metais pietinis
argmuo išduoda oocygenų ir 

• sugeria netyrumus ir karbo-
niškos rūkšties gožų.

Plikos kįeto medžio grin- Taip pat tais pačiais meteis 
dys su keliais 'minkštais kau- buvo pradėtas mūryti Khipė- 
ruis padėtais, kur smagumas dos uosto pietinis molas. Ka- tu daug žemės. Pirmų locu 

i ir patogumas reikalauja, yra dangi tarp molų 800 metrų laivų Klaipėda įsigijo 1889 
daug švariau ir sveikiau ne- įvažiavimo anga buvo gana metais. Su kopomis susisie- 
kaip stori divonai, kurie pa- plati, tai įvažiavimas į uos-'kimas keltu pradėtas nuo 
slepia dulkes ir blogus iškvė- tų buvo lengvai uinešamai 1909 metų.
puvimus. Kaurai yra lengvai smiltimis. Pučiant žiemių ve 
iškrečiami, grindys skubiai iš jui ypač daug smėlio prineš- 
š\ eičiamos ir šeimininkė, ar- davo prie šiaurės molo. Dide- 
l.a namų prižiūrėtoja, netaip lė katastrofa Klaipėdos uos 
bijanti jleistį saulutės šviesų tų buvo ištikusi 1899 metais,
r šv.ežų orų, jei nėra veran'Į<ada uostas buvo visiškai už- 

kų ir austinių sienų kaurų nu

LIETUVIAI DAKTARAI
rak CANai 2346

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road

namai neturėtų būti užimti 
iki perdėm neišdžiūvę. — Dr.
3®-nford.

Lova ir miegkambariai

Mes negalime duoti per
daug priežiūros mūsų inieg- 
kambarių įrengimui mūsų na
muose.

Miegkambariai turėtų būti 
šviesūs, vėdrūs ir neperma^. 
die turėtų būti smagiai, bet 
neparodingai įrengti.- Sienos 
turėtų būti kokios minkštos, 
vidutiniškos spalvos ir tokie 
papuošalai, kokie leistini tu
rėtų būti ramūs ir paprasti, 
kad teiktų akiai poilsį. Išvė
dinimo priemonės turėtų būti 
taip tobulos, kaip galima, kad 
tinkamas kvėpavimas būtų 
užtikrntas.

Žmogus su silpnais plau
čiais turėtų miegoti didelia
me kambaryje, kur -tyro •ro' 
s liovės gali nuolatai vaikš
čioti aplink, aukščiau ir že
miau lovos. Šėtra arba, stogas 
be sienų yra dar geriau. Ty
rame aukštesnių apygardų o- 
re, džiovininkai miega atvi- 
lame ore sūpynėse pakabin
tose ant pušių medžių, su di
dele nduda. Atviras oras nė
ra niekad kenksmiftgas, jei 
žmogus šiltai prisidengęs le
ngvais ir vilnoniais užklodai s.

Lovos užklodai turėtų būti 
kasdien išvėdinti ir labai da-

sutinimui. . , j
Popierinės sienos yra nepa

iri r tinos, kadangi jos surenka 
dulkes ir netyrumus. Kietai 
užbaigtos sienos, nuo kurių 
musių ir kitų vabalų išmatos 
gali būti nuplauktos, yra da
ug geriau. — Dr. Oreer.

Lovos verankos
Lovos verankos yra nesvei

kos, kadangi jos aprubežiuo- 
ja orų aklink mus, kuomet 
miegame; kanarka padvėstų 
per vienų naktį pakabinta to
kiame padėjime. — Dr. Hali.

(Daugiau bus) 
—

Iš Klaipėdos Uosto
Praeities

KLAIPĖDA. — Vokietija 
turi 18 uostų, ir jų tarpe Kiai 
pėdos buvo mažiausias, jis 
buvo iir vadinamas “malkų 
uoetu” — Holzhaven. Tiktai 
tada Klaipėda atgijo, kai kra 
Štiš ir uostas buvo prijungti 
prie Lietuvos (1923). Lietuva 
uostų pagilino, sutvarkė, iš
plėtė. Į uosto pageidavimus 
Lietuva jau yra įdėjusi per 
30,000,000 litų. Dabar Klai
pėda yra vienas gyviausių uo 
stų ‘Baltijos jūrdje.

Kryžiuočių laikais Klaipė
da buvo tvirtovės miestas 
Uosto Klaipėdoje beveik ne
buvo, o tik didesnė žvejų prie 
plauka. Tarp 1892-1394 metų 
buvo praplatintas uosto basei
nas prie Smeltės, kur yra kai

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS
Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.
Ketvirta, d.r rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana

Harbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

Klaipėdos uostui, 1900 'metais molas iki 445 metrų. Iš Klai-
tonų talpumo, nes uostas pa 
gilintas iki 8 metrų ir toliau

buvo paleistas į darbų Per- pėdas apylinkių tam reikalui gilinamas (iki 10 metrų), 
valkos geležinis švyturys.' buvo suvežta 27,000 kubinių------------------------

metrų akmenų. Žiemos uostui | — Brazilija savo vantų ge-
praplėsti 1911 metais nupirk- vo nuo tam tikro “brazilo’’

medžio, kurio mediena , yra 
ugniniai raudonos spalvos. 
Brazilo vietos žmonių kalbo
je reiškia ugnis.

neštas smėlio. Miesto gyven
tojai ir magistratas kreipėsi

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminoojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 Su Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

i

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonaa OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proepect 1012 
Rea. TeL Republic 5047

VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvernia pagal sutartį

2305 So. Leavitt SL 
TaL OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kaedieu išskyrus seredų, 

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

Tel. Ofc.’ REPablIe 7894 
MelrMe Park 4M

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

. 2423 West Marųnette Road
▲ntrad., ketvirtad. lr »enktadlenlai» 
•“11 v. rytą; 1-S į- Pi •-• V. V. 

Aeėtadlenlais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais lr trečiadieniais nue 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro
geitadientela nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

keamadlenlals pagal sutarties.

Tel. LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sntarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.

Telefoną* MIDvray 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliotais nao 10 Iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po olėtų ir nno 7 iki 8:30 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YABda 0994 

Bea.: TeL PLAaa 2400
VALANDOS:

Nao 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
E4 TIK SUGRĮt O 

u
Meatckaoe Mokslo Išimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 metų 
ririimsllnas Ir Mrdlcs Ligos 

jo Ipeelalybė
Valandos 11-12 a.. M. 2-4, 7-S P. M. 

Resideneija ISIS So. SOth Avė.
Tel. CMoera MM 

Ofisas 4SS0 VVest IStb Street
Clcaro UL

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
TeL Melrose Park 660

•tra. 2I2S H. Alk Avė., Maywood Av. 
Pilono Haywoo«l 2418

Tel. Ofiso:
LAl.yette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. ifiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Tročiadieniaia ir Sekmadieniais 

( pagal sutartį

Res.:
2456 W. 69 St

LIETUVIAI DAKT

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
(Itarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6958 So. Talman Are.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

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

Subatoms ClceroJ 
1441 80. 49th Ct.

Nuo SJIkl 9 vaL vakį

TaL Office Wentvrorth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

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

Valandos 2f-4 po pietų, 7—8 v. vak.
«T«įnini« ir mhatomi.

feL Calumet 5974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
, CHĮCAOf a, ILL.

Offjee Honrn
2 to 4 and l to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PBOapect 1930

TaL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS '
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal autarti
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Res. and Offiee
2359 S. Leavitt St. 

OANal S7oe

Offiee Phone 
PROepeet 1028
VaL 2-4 pp. kr 1-S

DR. J. J. KOWAR
(KOMARSKAS) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago-
Medėllom Ir Trečiadieniais 

Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayeMe 1016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal aiitartj.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
' 2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir
7 iki 9 vakaro • 

Trečiadieniais ir šeštadieniais
—’ pagal sutartį

TeL EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
8eredoj pagal sutarto

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL auo 1—8; nuo 6:30—8:80 

756 VVest 35th Street
inia 0036

erly
Ofiao Tel. V

Residencijoe TeL

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Resideneija
8939 So. Olaremont Are. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal aptarti

TeL CANa' 0287
Bea. PROepeet 6650

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

Resideneija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Chicagos lietuvių Iv. Krykiau li
goninė, kaip jų pripaiino American 
Medical . Association ir American 
College of Snrgeons, yra Claas A 
rūiiee. Tai yra, ankščianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
Jos patarnavimu 2700 W 69th BU, 
tel. HEMIock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
ji rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Šiluma Kauly Nelaužo,

Dėlto Darbuojamės

Nors ir šilta, bet Ciceroj 
judama, kruįaniu. Be kokie 
nors užsiėmimo, aš manau, 
nėra pas mus nei vienos drau
gijos.

Šiuo metu visos mūs dr-jos 
rengias prie parapijos pikui 
ko, kuris bv.s rugsėjo 12 d. 
Visos deda j'astangų, kad pi
knikas pavyktų.

Federacijos 12 skyrius lai
kė susirinkimų 25 liepos. Da
ug dalykų svarstyta ir nutu- 
r1a. Gaila tik, kad ne visų 
diaugijų atstovai dalyvauju. 
Ypatingai mūsų jaunimo drau 
gijų atstovai yra apsileidę. 
Gal, kai oras atvės, ir jie da
lyvaus susirinkimuose. Šiame
f

Paradas kov®i su sifiliu. Chicagoj pradėta intensyvi kova su sifiliu, kuriam sukon
troliuoti eina į talkų atatinkamos miesto ir valstybės įstaigos. Gydytojai pabrėžia, kad 
sifilio plėtimųsi galima sulaikyti, kaip kad padaryta su džiova. Atvaizde matome Chica - 

-me atstovų buvo iš 11 S°s vaikų Paradjl vidurmieųty šio, mėnesio 13 d
ugijų. Garbė jiems!

Rugp. 8 d. Labdarių Sųjun- 
■gos 3 kuopa laikė susirinki
mų. Daug svarstyta apie var
gšų šelpimų. Vienas labdarių 
3 kuopos lėšomis ligonis pa
siųstas į šiltus vandenis gy
dytis. Kuopa prašo visų su
teikti tam ligoniui kokių norą 
aukų. Aukas reikia siųsti La
bdarių Sų-gos 3 kuopai, nes 
ji iūpinas . tuo reikalu.

Be to, visi geraširdžiai Ci- 
ceio lietuviai" kviečiami įsi- 
lasyti Lab. Sų-gos 3 kuopon. 
•Su* i rinkimai laikomi kas an
trų sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

6į mėnesį mūsų gerb. kle-k 
bonus išvažiuoja porai savai
čių atostogoms. Parapijonai 
linki savo dvasios vadui ge
rai pasilsėti ir stipriam grįs
ti prie srftilęių parapijos dar
bų.

Federacijos 12 skyrius įga- 
liavo klebonų atstovauti jį 
Federacijos Kongrese.

A. Valančius

Vaikučių Pirmoji 
Komunija ,

RACINE, WIS. — Kaip ki
tur, taip ir Racine parapija 
gražiai gyvuoja

Rugp. 15 d. buvo vaikučių
\ isų Šventųjų draugijos1 pįrniojį gy. Komunija. Tai 

mėnesinis susirinkimas taip p'j-^ai dvasinei puotai vai-

Vienas Klaipėdos
Atvaduotojy Tarp 

Philadelphiečiy

PHILADELPHIA, PA. -- 
Rugp. 12 d. “Lietuvių Mu« 
kalio Namo” svetainėje buvo 
suruoštas priėmimo vakaras 
vienam Klaipėdos atvaduoto 
jų Jonui Budriui ir Lietuvos 
seimo atstovui Alfui Gilvyd- 
žiui. Programoj platų prane
šimų apie neprikl. Lietuvos 
ūkio pažei^į^jdarė A. Gilvy- 
dis.

Vakaro vedėju buvo A. Tva 
ranavičius, o laike pasilink

sminimo - puotos — adv. M. 
i Šlikas. Prie stalo pasakyta 
' apsčiai trumpų, gražių, įdo-
Įmių kalbų. Be A. Gilvydžio, 
kalbėjo ir J. \fJudrys, A. Tva 
ranevičius ir J. Gsiganavičius. 
Per kalbas prie stalo teko su
žinoti, jog adv. M. Šlikas, ra 
si, greitu laiku taps teisėju 
mųsų mieste.

Puotos metu ir ilgai po jos,

pat buvo skaitlingas. Daug 
dalykų svarstyta- ir nutarta, 
ypač reikale parapijos pikni
ko ir bazaro. Į susirinkimų 
buvo atsilankęs ir klebonas.

Rugp. 15 d. buvo parapijos 
susirinkimas reikale paskuti
nio šįlmet pikniko, kuris bus

kutius priruošė pats klebonas 
ir seselės Pranciškietės iš 
K'oosha. Labai gražus buvo 
reginys kai paskui vaikučiu* 1 
?jo prie Dievo stalo ir jų te- 1 
vėliai. Kleb. kun. Martis vai
kų intencija atlaikė Mišias 
šv. ir pasakė gražų pamokslą, 
per kurį taip pat dėkojo se-

rugs. 12 d., Vytauto parke, seiims Šv. Pranciškaus nž pa- 
Visus darbus dirbti piknike 
apsiėmė tos pačios draugijos*
kurios dirbo praeitų parapi
jos piknikų. Sėkmės turės būt 
geros, nes visos draugijos y- 
ra iš anksto - gerai prisirengu
sios. Taipgi daug kalbėta a- 
pie parapijos bazarą, kuris 
prasidės su pirmu rugsėjo 
njėu. sekmadieniu. Visos drau 
gijos turės savo būdas. Baza
ras bus sekmadieniais, antra- 
lieniaig ir šeštadieniais.

sidaibavimų atostogų metu.

Racine šiuo metu eina strei
kas jBadger Found r y darbini
nkų. Mat, dalį darbininkų ko
mpanija atleido, o unija už
stojo. Nėra žinios, kas toliau 
bus; ar kompanija tuos dar
bininkus priims, ar ir toliau 
bis streikas. Racinietė

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

8TAHISL0VAS
BAGDONAS

Mirė rugpiūčio 16 d., 1937 
nr, 7:30 vai. vak., (miaukęs 
pusę amžiaus. ' /

Kilo ift Kėdainių apskr., Kė
dainių parap., šilkų kaimo.

Amerikoj Iftgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų, moterį Anastaziją, po 
tėvais Kasčįukaitė. tris dukte
ris* Stefaniją, Viktorija ir O- 
ną. du sūnus: Joną «r Petrą, 
ftefttus anūkus, pusbrolio duk
terį Oną Gerčlua ir gimines; 
o Lietuvoje seserį Viktoriją ir 
brolienę.

Kūnas pašarvotas 4623 So. 
Wood St.
. Laidotuvės įvyks penktadie
nį. rugpiūčio 20 d. Ift namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į &v’ Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Anūkai, Sesuo lr Gtanl-*

A. JĮL A
KAKIM IKK. A

BUKIENIENfi
po pirmu vyru Vitkauskienė 

po tėvais Bukaveckaltė

Mirė rugpiūčio 16 d.. 1937 
m., 11 vai. vak.. sulaukus apie 
40 metų amžiaus.

Kilo ift Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos, Klabo 
kaimo.

Amerikoj iftgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi pusseseres: Beesi e Rudienę, 
ir Josle Kuchinskienę, lr jų 
taimynas, lr kitas gimines.

Kūnag pašarvotas 4320 8o. 
Hermitage Avė.

Ląldotuvės Jvyks Šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Ift namų 8:30 
vai. ryto buą atlydėta J Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečflirde visus 
gimines, draugus-ges fit pafty- 
stamus-as dalyvauti jftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserės ir Olmi-

direktortiuvjų
ehawlcz ir Sūnal. TelZ CANaI 
3515.

t Urba Rowet Shoppe 
[80 Archer Avenue’

Į Gėlės Mylintiems-

felef. YAHds 1741.
Papuošimams.
LAP ATEIT® U00

DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS
LABOR DAY

RUGSEJO-SEPTEMBER 6 D., 1937
VYTAUTO PARKE

115-tos gat tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avės.

jauno M. Kurnėto gabiai di
riguojama grupė muzikantų 
puikiai griežė.

Pagerbtuves suruošė, kiek 
teko patirti, daugumoje, lie
tuvių veikėjai ričmondiečiai; 
o viengentis Kazys Žadeika 
to vakaro buvo taip sekant; 
‘‘dūšia”: jis veikė nemažiau 
už penkis darbuotojus, negai 
lėdamas nei savo brangaus 
la’ko, nei lėšų.

O valgius pukamino Biliū
nienė ir Balienė.

Pranešėja?.

SKAITYKITE
5=

UGĄ”

t CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYUER1O 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI

MATYKIT ŠIUOS 
KARUS

PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI (’RAUTOKD

Plymonth ’37 6-paos. de lue 
Itour. Sodan — vartotas .
Plymonth ’35 5-pau.

1 de lože tour. Sedan ...
Plymonth ’34 6-pa».

Į de luxe tour. Sedan ... 
įOldsmobile *36 5-pau.
| de lue tour. Sedan ...
Dodge *35 5-pass.

|de lnze tour. Sedan ...
Ige '35 5-pass. 

de faze tonr. Sedan ...
Chevrolet ’38 5-pass 

i de lue tonr. Sedan ...
Chevrolet ’34 5-pass. 
de lue tonr. Sedan .... 285
Ford *36 5-paas. 
de lue tonr. Sedan .... 395
De Soto ’36 5-pasa. 
de lue tonr. Sedan .... 495
Chrysler ’36 5-pass.
de lue tonr. Sedan ----- 545
Chrysler ’35 Ąkflonr 6-p.

'de hute tonr. Kdan .... 475
Terraplane 36 5-pass.
Sedan, pilnai įrengtas .. 495
Hodson ’36 5-pass. Sedaa,
tonr., pilnai įrengtas ----- 595
Vartotas Packard ’37 6-cyL 5-pa- 

j sažierių de lue tr. Sedan .. 835 
l j Ford ’35 de-luze Oonpe .. 295

Nash ’36 5-pasa de lue 
|Sedan .................................. 525

595

545

465

345

karas kaip Įmokėji 
Balansas 12—24 mėn 

90 Dienų Garantija. 30 Die
nų Važinėjimo Išbandymas. 

|85 KITI BARGENAI TAIP 

ŽEMAI {MOKANT, KAIP

Jūsų

Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

jų trūkumas slėgiu mus pa-Priežodžiai

Skundas ant stokos laiko sil 
pnaproėių ginklas.

Valandos bėga ir dingsta, o

Veltui praleistas laikas tai 
gerų progų netekimas, kurio® 
niekad jau nesugrįš.

VENETIAN MONUMENT CO., INC
*•*» • A 4

išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumių

, ; V

TT-

J*' TV'

’S
Chrysler Dyleris

TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

(Atdara Visą Dieną Sekmadieniais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
- 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue ,
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. P. 0. stoties (1410 K.) — PraneMjaa 

P. SALTIMIERAS

OA&T. OID. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausia* patarnavimas — Moterie patarnauja

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

-1-----o----
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ift dirbtuves lr 
taupykite pinigus

-----o-----
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių-----o----

527 NORTH WESTERN 
AVENUE '

ARU GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Ta******

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III AkIPC PATARNAVIMAS 
RRIDULANUl dieną ir naktį

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IVrYl MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
S. M. Skudas

P. 1 Ridikas

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th CL, Cieero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566 U
IR 4704 So. Western A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

ladiawit2 ir Sanai
I. Lndentios

skersai. Šv.

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ UMBBZJAI
Dabar siūlo didžiausia^ 

paminklų vertybes. Didelis 
pasi rinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth SU. 

Telefonas BBVsrly 0005 .
Kasimiero kapinių vartų.



±HMelMgB
ŠIANDIE SVARBUS MARIJONŲ 

RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS
. ■, 11 uit abi

Prašoma Visų Kolonijų Atstovu Skaitlingai‘ Dį^a< J'.* •

Šiandie, rugp. 18 d., 7:30. dale, III., prie Tėvų Marijonų 
vai. vakare įvyks Marijonų Seminarijos ir darbuojasi kai 
Rėmėjų Chicagos apskrities į po fceiiliininkes. Joms, naujai 
susirinkimas Aušros Vartų apsigyvenusioms, daug ko 

trūksta; kad pagelbėjus tame 
ir sumanė Marijonų Rėmėjai 
surehjfcti šį išvažiavimų į La- 
bddrių ūkį ir kviečia visus 
Chicagos ir apylinkės lietu
vius atvykti rugp. 22 d., pa
simatyti su seselėmis, susipa-

trečiadienis, rugp. 18 d., 1937

I CLASSIFIED
IŠRENPiOJAMAS KAMBARYS

parap. mokyklos kambary.
Susirinkimas begalo svariais, 
nes ateinantį sekmadienį tu
rėsime išvažiavimų į Labda
rių ūkį, tat pageidaujarttn, 
kad į jį suvažiuotų kuodau- 
giausia atstovų pasitarti sva
rbiais reikalais, kaip sėkmių- žinti, lt bendrai su visais gra
giau ir gražiau atlikti užsi 
įmėžtų tikslų.

Išvažiavimo tikslas begalo 
kilnus ir naudingas, nes vi
sas padarytas pelnas skiria
mas Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. Vargdienių Seselėms, ku
rios šiuo laiku gyvena Hine-

Mūsų Biznierių Tarpe

Neseniai atidaryta nauja 
baldų krautuvė Town of Lako 
t. y. New City Furniture 
Mart, 1646 W. 47th st.

Savininkai krautuvės yra 
William Kasmauskis ir Bill 
Bazaras. Krautuvė veda getų 
biznį dėl to, kad turi paty- 

• rusius vedėjus ir dar dėl to, 
kad krautuvėje visi rakandai 
parduodami žemiausiomis kai 
nomis. ' < '

Savininkai kviečia visus at
silankyti į New City Fumi
ture Mart ir susipažinti.

Nerasim tokio jaunikaičio, 
kuria negalėtų rasti laisvos 

Rap. valandos lavinimuisi.

PER DVI SAVAITES BUDRIKO RAKANDŲ 
KRAUTUVE SUMAŽINO KAINAS A

ANT RAKANDŲ *
'■s . ., . v- /.T • ■ ‘ '

Gražus Dining Room Setai po $38 .50 ir aukščiau

3 Šmotų Bed Room Setai po .......................... $39
2 Šmotų Parlor Sėtai vertės $95.00 po ...... Q.5C

• z* • ’ į ! • r 4 A' *
Gražios kėdės aptrauktos, minkštos po .............. $Q.65

Porcelain balti staleliai po ............................ $Q-50

Baltos kėdės po ............... ......... • • • ...............••• 69c
Oil .Burners padaryti parduoti už $75.00 po

-Naujos mados gesiniai pečiai po ................

Gražūs angliniai pečiai po...........................

Suverčiamos lovos po

Jos. F. Budrik, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Budriko Programai; WCFL —- 97š Kll., nedėllomls nao 7:10 iki 
3:00 vai., vakare leidžiamai gražus programa*
WAAF — 910 Kll, Paned*1 lala Ir PėtšyČIąmls kaip 5:00 vai. vakare. 
WHFC — 1420 Kll.. Kevergals kaip 1:00 vai., vakare.

Tel. BOULEVARD 1751

žiai žaliuojančiam miške lai
kų kuogražiauaiai praleisti.

Tat, prašau visų kblonijų 
Marijonų rėmėjų ir šiaip ge
ros Valios žmonių atvykti į 
viršminėtų susirinkimų ir ga
lutinai apkalbėti išvažiavimo 
reikalų. - Apskr. rašt. J. K.

>A.

tŠvaBuoją Atostogoms

Šiomis dietomis pp. Urmo- 
nai, 7015 So. Washtenaw Ave, 
išvažiuoja į San Fraiicisco, 
Kalifornijų, kur praleis še
šių savaičių atostogas pas gi
mines ir pažįstamus. Jie ap
lankysiu Los Angeles ir kitus 
didžius Kalifornijos miestus.

P-hai Urmonai yra seni 
‘ ‘ Draugu ’ ’ skaitytojai: jį 
skaito nuo pat pradžios.

Linkime pp. Urmonams lai 
mangos ir linksmos kelionės!

• 39;°°
$29®°
$19.30 

$8 »6

n n K r- r , 

Išgųadino Evanstdnų. Pakeliui į Londonu Robert Mathews iž Los Angeles su prijaukintu liūtu buvo sustojęs pas 
savo švogerį Mitchel Evaftstotte. Čia Mathew išdresiruotų liūtų pritertė parodyti visokių šposų, kaip atvaizdo dešinėj |J'ur^lį),^^taZtert, 
matome. Evanstono> majoras pareikalavo, kad liūtas būtų iškraustytas, nes savo riaumojSmu gąsdiną žmones. ĮBuvo pa- i n^^poraį^ba^ pavieniams. Teiefo- 
šaukęs net policijų. Šiandie Mathews au liūtu išsikraustė iš Chicagos. ,

Moterų Sąjungos 18-jo 
Seimo Delegatės

1 kp., Chicago, III., E. Ne- 
d\ arienė.

2 kp., Cįcero, RI., A. Šat- 
kienė, M- Lukauskienė, B Bartkienė. 
Palubinskienė.

3 kp., Chicago, III., S. Ba
rtkaitė, .

4 kp., Chicago, III., M. Ru
gienė. u

5 kp., Worcestęr, Mass., M.
T.iutkiūtė, M. Delonienė.

7 kp., VVest Pullman, III.,
V’. Genutienė,, B. Itimbienč.

9 kp., Rockford, III., V. Ku-
n^ienė, A. Andersonienė, P. 
Kasputienė.

1U kp., Lawrence, Mass., L. 
Veučienė.

’ ' ,L/ ~ 0 7 — 'J ~ —

17 kp., Hartford, Conn., C.^Skienė, A. Simutienė, P. Bur- 
Sei vienė. į bi«nė. i

20 kpb Chicago, UI., E. . b9 kp., VVorcester, Mass, 
Statkienė, dr. S. A. Šlakienė, J C Valentukevičiūtė, O. Šila-
U. Rastenienė, M. Paukštie-
riė.’

21 kp., Chicago, III., M. Su
deikienė, B. Pivatiūnienė, J. 
Štugienė, O. Varnienė, S. Šim 
k h nė, B. Cicėnienė.

■ 22 kp., Cannbridge, Mass., 
A. Ambrozaitienė.

24 kp., Brooklyn, N. Y., T. 
Baižiliauskienė.

26 kp., Cleveland, O., O. 
Marti&auskfieuė, B. Vpimai- 
tienė, O. Stepulionienė, O. Na 
Vitkienė. .

29 kp., Brooklyn, N. Y., Af. 
šertvitienė.

SAUGOKIMĖS TĮĮ PUSIAU
SERGANČIU DIENy

Kiekvienu li mus karte nao kar
to pergyvena tokias dienu. Jūs ga
lite turėti galvos skaudėjimą, blo 
gų kvapą arba apsivėlusį liežuvį. 
Jūs galite jaustis bejausmingu — 
“ne savyje.” Dažnai tai yra ženk
lai paprasto užkietėjimo.

Yra pavojinga užleisti užkietėji-
30 kp., Maspeth, L.'I., N- įmų. Si padėtis paprastai įvyksta

V P' TTi,-ri ono dėl to, kad nepripildome vidurių
' .. " Pripildyk juos gardžiu augmeniniu

31 kp., Mibersville, Pa., .1 maistu.
Tamanauskiene, O. Suprana- 
vičienė, M. Silkienė.

33 kp., New Haven, Conn., 
M. Jokūbaitė, M. Barzinskie- 
nė. ‘ < Algi Sis maistas nėra geresnis 

34 kp., Homestead, Pa., U negu vartojimas dirbtinų pilsų lr
Monkeiienė.

35 kp., Brooklyn, N. Y., V. 
Kazlauskienė.

36 kp., Cleveland, O., P. 
Vaičiūnienė, J. Salasevičienė.

38 kp., New Britain, Conn., 
B. Atičiūnjenė. -

42 kp., Grand Rapids, Mi 
Jiigan, M. Rinkevičienė, V. 
Ranlinaatienė, V. Komsickin- 
nė, K. Dubinskienė, M. Pau- 
i ienė.

48 kp., P. Zakarienė, Ag 
Stasaltienė.

53 kp., Linden, N. J., J. 
Tvaskienė.

25 kp., Pittston, Pų., F.

-a
JSchevets, O. Ramančuskienė 

. 54* kp., Detroit, Mich., J. 
Medinlenč, E. Paurazienė, M. 
Stonkienė, M. Aukšciūnienė, 
E. Stepanauskiene, M. Kase- 
vičienė, J.* Samulienė, A. Gu
si ai tienė, O. Krutavičienė, At.

55 kp., Chicago, UI., M. 
Brenzaitė, At. Jįisnauskienė, 
O. feturmienė.

56 kp., Springfield, lito P. 
Urbienė, E. Marčiulionienė, 
K. Kuperienė, J. Lukjtienė.

57 kp., Manchester, Conn., 
AL Astrauskienė.

60 kp., Melrose Park, III., 
Af. Atartinkienė, K. Žvirblie 
nė.

01 kp., Detroit, Mich., O. 
Šimonienė, V. Stepulionienė.

67 kp., Chicago, Ill.į A. Po-

Įiėuė, M. Veifcšnerienė.
70 tep., Westville, III., O. 

Vainauskienė, O. Atisiflnienė.
O. Armonienė, J. Karpiu I/-.

71 kp., Athol, Mass., I. Ra 
šiiniūlė.

Kellogg’s All-Bran pagelbėjo mi
lijonams žmonių palakvti vidurius 
tvarkoje. All-Bran. viduriuose su-, 
gera du sykiu daugiau vandens, ne
gu pats sveria. Tokiu būdu sudaro 
minkitų masę, kuri Švelniai iSvalo 
vidurius. • •

vaistų — dažnai įeinančiu į papro
tį. Bandyk. All-Bran vienų savaitę, 
f ei nebūsi patenkintas, tai Kel
logg kompanija ęngrųžing pinigus.

Vartok tik du SaukStu dienoj au 
pienu, grietine arba au kitais val- 
riftis. Tris sykiuR dienoj sunkiuose 
ttaitikimuose. Visoe groeernėse. 
Ramino ir garantavo Kellogg iŠ 
Ratile Creek.

£

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VAOUVM-OLEANGR 

ATLIEKA >2 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba' rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutei išaiškina HEALTH- 
llOR niagikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

Mass., Maine, N. H. vai. 
pp&kr. — V. Lutkienė.

Chicago apskr. — K. Sriu
bienė, O. Nevulytė.

Pa. vai. apskr. — I. Jurke
vičienė.

N. Y. ir N. J. vai. apskr. — 
3. Subatienė.

59 kp., Shenandoah, Pa., AL 
Mačidulskienė, O. Slovick, O. 
SaiikevLčienė.

Centro valdybos narės: T. 
Mažeikienė, S. Sakalienė, M. 
Vaičūnienė, J.' Čepulienė, At. 
Šrupšienė.

Ukrainiečių Laikraštis 
Apie L. Šimutį

Lietuvos Vyriausybės pakė
limo į D. L. K. Gedimino or
deno rikijus proga, Philadei- 
phhų Pa., lietuvių veikėjo K. 
Vidikausko pasidarbavimu di 
dėtis ukrainiečių dienraštis 
“Svoboda”, išeinantis Jersey 
City, N. J., įdėjo mūsų dienr. 
vyriausio red. L. Šimučio at
vaizdų ir platų aprašymų.

Apylinkes Dėmesiui

Rugpiūčio 29 d. baigsis 
•‘Merchandise Parties”, ka
lios buvo rengiamos kiekvie
nų sekmadienį Maryville Par
ke, Elmhurste, 3 vai. po piet.

Yui, kurie visų laikų lan
kėsi, kviečiami dalyvauti pa
skutinėje “party”, nes tik 
buvusieji turės progos laimė
li didelę dovanų.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys

Santa Klausas River- 
view parke

Gerai žinomas North Pole 
gyventojas Santa Klausas, ku 
ris paprastai čia atsilanko tik 
gruodžio pabaigoj, specialų 
trapų padarė ir apsistojo Ri- 
verview parke. Čia jis bus ke
letu savaičių. Kiekvienas vai
kas ar mergaitė, kurie nuvy

ac

kę užsiregistruos pas Santa 
Klaus jo Indian Trailer ofi
se, Riverview parke, gaus dy
kai pasų — good for the te
mai nder of the season. Šian
die apie 2 valandų jis atidarė 
savo ofisų.

Kaip žinoma, pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais Riverview parke yra 
vaikams bargeno dienos. Ųž 
centų vaikai gali daug fonių 
pamatyti ir patirti.

Nuo rugp. 28 iki rūgs, 19 
d. Riverview parke bus įdo
mus karnivalas — Carnivat 
of Comics”.

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums

TffVCO, MERVOU8, EKHMJSTEOI 
... Lotfft Ce geer sComedi

eMttorsr
IU qtiicJkly nota how ita i____-----

___________help to rarhaUaa yow digestiva u

HDSTETTER'S
Stomachic BITTERS

Personai
Asmenų Ieško

PAIE8KAU DUKRELR8 JENNIE ' 
IR MOTERS ROŽftS TENANIENftfl 
po tėvais Banlanlutėa. Pirma gyvs- > 
no Danbury. Conn. 1934 m. liepos J 
7 d. paėmė dukrelę lr nežinau kur 
ir dėlko prasišalino. JI yra 26 me- 
\ų amžiaus. S pėdų, sveria IBS sva
rus, mėlynų aklų, apvalaus veido, 
pusiau tamsių plaukų. Gražiai at- J 
rodo. Dukrelė S metų lr 4 mėn. į 
Mėlynų akių, plaukučiai pusiau tam- 
sils. gražiai atrodo.

6 metai kai atvažiavo Iš TJetuvoa 
Paeina iš Alytaus apskr., Llskevua 
valsčiaus. Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rože. nepriverčlu gyventi au 
manim, ale aš negaliu užmiršti mer
gaitės. Brangi mano dukrele, neui- I 
miršiu Tavęs pakol gyvas būsiu. 
“Draugo" skaitytojai, jeigu kas Žino
te, kur jos gyvena, prašau pranešti. 
Už teisingų pranešimų duosiu 826.00 
atlyginimo.

MIKE TENANIS
P. O. Box 100b. Danbury, Conn.

Retldpn 6 kambarių pirmas fletas. 
Namas randasi po adresu 2260 W.

Street.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Priverkta,* parduoti 2 aukštų namų, 
t Ir 4 kambarini geriausiam stovy. 
Pa' duosiu u*. $1000 mažiau negu
vertas. Savininkas visada namie. 
Ateiknlikite S«0$ So. Emerald Ave.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui pigiai ( kambarių bun- 
galow. Hot Water Haat, 1 car ga- 
re džius lotas $6 x 126. Reikale at- 
Slšauklt adresu <517 So. Artesian Ąyi. Tel. PROspeet 2267.

■ , PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui pigiai tavernas, pilnai )- 
rengtas, gerai išdirbtas biznis, at- 
siš&Uklt Šiuo adresu: 961 Mllvvaukee 
Avę., Racine, Wlac.,

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbų. Rąžy
kite;
“Draugas.” 2884 So. Oakley Ave. 
Box No. G809.

RENDON FLETAS
Brighton parke, 4434 So. Fairfield 
Ave., 4 kambariai pilnai įrengti

DAKTARO OFISAS B$SNP'
Vtržul seniai {steigtos aptiekos, 
dalė nuolaida daktarui, kuris 
mainyti ofisą arba daktarui 
pradedant Reikale atatžauklt J Ap- 
tleką, 2258 W. 24th Street

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos džl kotų ir 
furs, aukščiausia alga lr commisija. 
Atsišauklt dabar. Maurice Cioak Co., 
4726 So. Ashland Ave., tel. YARds 
2984.

PARDAVIMUI

naujai

Moterų siutai, kotai lr dresės saizal 
12 lr 14. Atsišaukite i num. 3153 
South Millard Ave. 

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui: Saldainių lr Cigarų
Krautuvė, geroje apielinkėje, geri 
Pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
Telefonuoklt Prospect 1888.

■REIKALINGI DARBININ KAI-feS
vYrai

Automobilių mekanikai ............ 330.
Drlll Press operatorius ............  |18.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai .. 32 5.
Mekanikų padėjėjai ...................... 212.
Duonkepiai .................................... 325-35.
Indų plovėjai ......................... -812-15.
Virėjai i.........................................  318-30.
Valytojai ........................................ 312-16.
Prltarnautojal ..................   318.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose .. 318-22-35.
Pritarnautojos .......................... 312-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės .................................... 38-12.
BeaųĮy Operatorlos .. 316.50 ir aukš. 
Prosyloja Moterų dreslų .... 312.
Viešbutyje Patarnautojos —. 350.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West AVashIngton Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

Manant statyti sau naujų namų1 
ar pertaisyti senų, pažahkiVe'' >

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

' 67.39 So. Maplewood Ave., 
Telefonas • PROspeet 1185.

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

B
OONTRAOTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamų 
kainų. Apkala namus Bingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo. H

PLATINKITE “DRAUGA

FIRE SALEI
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Katnon nepaprastai žemom! Ko

kybe lr kainomis sumušam 
visus sandėlius!

RAKANDAI 
GARANTUOTI!

Rakandai parlorlam, valgomiem, 
mtcgamlem kambariam, porėlam... 
Kledni Ir turtingi ras DIDELI 
PASIRINKIMUI Gaslnlal pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų— Dlvonal, rimtom, elektrlkl- 
nės hNlaunės, radine, ekalbykkv* 
— viskas. NenžsMkėklt lkl paty> 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47th Street


