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JAPONAI VERŽIASI PERI LINK 
NUOPEIPINGO

TŪKSTANČIAI KINIEČIŲ BĖGA NUO 
KARO PAVOJAUS

Japonai irgi gausingai apleidžia 
Kinijos miestus

ŠANCHAJUS, rugp. 5. — 
įJaponų kariuomenė dar neuž
baigė savo veikimo Peipingo 
srityje. Vienur ir kitur įvyks
ta susirėmimai su užsiliku
siais kiniečių garnizonais. Šį 
kartų jį jau daugiau dėmesio 
kreipia į Nankingo (centro) 
vyriausybės siunčiamų gausin
gų kariuomenę iš pietvakari
nio šono. Dvi stiprios japonų 
koliumnos pasiųstos prieš tų 
kiniečių kariuomenę. Pasiryž
ta su jųj& susidurti ir “persi- 
siimti”. Tuo būdu japonai žy
miai praplečia savo veikimų 
pietų link. Atrodo, kad jie su
planavę veržtis Kinijos gilu
mon, jei kiniečiai bandys at
kakliai, priešintis.

Šiame mieste nepaprastas 
kiniečių sųjudis. Tūkstančiai

RUSUOS BOLŠEVIKU 
ATAKUOJA SUOMUį
HELSINKIS, Suomija, ru- 

gp. — Rusijos bolševikai per
eitų pavasarį pasiūlė Suomi
jai savo draugingus ryšius 
raudonojo laivyno apsilanky
mu Helsinkyje. Suomijos vy

jų, vyrų ir moterų su vaikais, 
apspitę geležinkelio stotis ir 
visųį prieplaukų. Veržiasi 
traukinius ir laivus pasprukti 
kur Kinijos gilumon, kad iš
vengti numatomo karo baisy
bių. Kiniečiai galvatrūkčiais 
apleidžia ir kitus pajūrio ir 
paupių miestus ir visas sritis. 
Bijoma japonų įsiveržimo, o 
ypač puolimų iš oro. Pati Ki
nijos sostinė Nankingag vis 
daugiau tuštėja. Žmonės nusi
kelia į apylinkes!, arba kur to
liau, kad tik atokiau buvus 
nuo japonų.

Be to, japonai nepaprastai 
gausingai apleidžia Kinijų. 
Hankowe ir kitur japonai už
daro savo įmones, kadangi ki 
mečiai dar daugiau praplečia 
jių prekėms boikotų.

Bangiau ariu apie “refigne laisu” 
vsmokratiskiansiej’’Rtsijaj

ITAUIA PRIIMA ANGŲ 
iMHPRAu 

6MGUM4

PEIPINGE JAPONAI PER
DĖM VYRAOJA

PEIPINGAS, Kinija, rugp. 
5. — Japonų kariuomenė jau 
pilnai įsivyravo šiame mieste. 
Miesto valdžia pasilieka pa
čių kiniečių rankose. Bet ja
ponai tų valdžių turi savo 

Kiniečių miesto

VIDURŽEMIO JŪRA PLA
TI, ABIEM YRA VIETOS

ROMA, rugp* 5. — Italijos 
vyriausybė priima . Anglijos

riausybė nepripažino .raudo pasiūlytų jai draugingų sugy- kontrolėje 
nųjam. laivynui vizito. Ivenimų Viduržemio jūroje, ku'valdžios priešakyje yra japo-

Dabar gi Suomija pripažino ri, anot Anglijos, yra pakan- Į nų šalininkas kinietis. Dar ne 
(Vokietijog nardančių laivų vi- karnai dideli, kad jos pakaktų seniai valdžioje buvo japonų 
zitų. Vienuolika nardančių lai vienos ir kilos šalies reika- priešas^ bet tas pavarytas, 
vų atlankys Suomijos pakraž- lama.
čius. j Laikrašty © Giornale d’Ita

Dėl to bolševikų laikraščiai lia VirgįnioĮ Oayda (Mussoli-

MASKVA GMEZTAI NUSISTAČIUS UŽ 
SVETIMŠALIŲ SAVANORIŲ 
IŠTRAUKIMĄ IŠ ISPANUOS

Maiskis atkakliai priešinasi 
pripažinti nacionalistus

aštriais- žodžiais puola Suomi nio vardu)

Stalino padėjėjas Ješovas yra 
vyriausias visų likimo 

sprendėjas
VARŠUVA, mgp. 5. - sovietai neturi autoriteto leis- 

Diktafcorius Stalinas, pripaži-Įti žmonėms statytis cerkvių.

plačiau nuš-
jų. Bolševikai sakosi jie negu- kviečia abiejL valstybių ben 
Ii suprasti, kokiais sumeti- Įdrucerius reikalus minėtoj jū- 
mais Suomija pradeda drau- roj ir pareiškia, kad Anglijos 
gautis ne didžiausiais sotietų pasiryžimai yra girtini ir
Rusjjos priešais naciais. 

Suomija atsako, kad bolše
vikams pakanka vyrauti Suo
mijos pakraščiais. Kas metai 
jie čia pakrančiais vykdė sa
vo manievru8 ir tuo būdu įki- 
rėjo ir užsitarnavo nepagar
bos.

KOVA PRIEŠ ŽYDUS 
VOKIETIJOJE

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Prasidėjus mokslo metams Vo 
kietijoje mokytojai turės nau
jų nacių išleistų mokytojavi
mui rankvedį, kuriuo nužymi
ma atkakli kova prieš žydus, 
kad iš vokiečių gyvenimo pa
šalinus visokių jų įtakų ir 
mintis. . . - .

Naciai nurodo, kad niekas 
kitas, kaip žydai praeityje y-

nęs “religinę laisvę”, praplė-'Jis įsakė tas visas cerkves už-.
tė čekos (OPU), organizacijai daryti ir trijų mėnesių laiko-
autoritetų. ‘ ‘ Demokratiškiau- tarpiu sugriauti.

Tai vadinasi “demokratiš
kiausia religinė laisvė” Rusi

mai” sov. Rusijai teismai ne
reikalingi. Čekos agentai yra 
teisėjai ir skirtų žmonėms bau joje.
smių vykdytojai. 1----------- ■ —-

VYSKUPAS KEARNY PAS-

t
Baigusiam skirtų terminų 

kalėti Kazaniaus stačiatikių 
metropolitui Kirilui, čekistai 
šį žmogų nuteisė dar du me
tus kalėti. Šį kartų jis apkal
tintas už savo “pajamų slėpi-

KIRTAS ROCHESTERIO 
DIOCEZIJON

Japonų kariuomenės dalys 
šiandien Peipingo gatvėmis 
paradavo. Tai buvo nepapras
tas reginys. Tūkstančiai kinie 
čių tylėdami tik akimis lydė
jo savo miesto užkariautojus.

sustatyti savo 
ginklus ir nors pakankamai 
išsimiegoti, o radikalų vadams 
leisti pasitvarkyti ir sudaryti 
karo vedimui naujus planus.

Štai, ko Maskvos atstovi 
siekia. Ir todėl jis drumsčia 
nesikišimo komiteto žygius if 
kovoja prie Anglijos sumany- 
mų pripažinti nacionalistams 
tarptautinę kariavimo teisę. '

LONDONAS, rugp. 5. — kokiam laikui 
Nesikišimo komitetas neturi 
kų veikti. Jis turi svarstyti 
klausimų, ar pripažinti Ispa
nijos nacionalistų režimui ka
riaujančios pusės teisę. Angli
ja, Prancūzija, ir kitos vals
tybės sutinka gvildenti minė
tų klausimų ir nacionalistams 
pripažinti kariaujančios pu
sės teisę, kad tuo būdu suneu- 
tralizuoti Ispanijos karų, kad 
jis nepersimestų į Europų ir

Einant paradui šalę sveti
mų šalių ambasadų, korespon-

m • 4. u.* tr n j i- dentai bandė daryti nuotrau- nesukeltų europinio karo
Tai tas i at V. Gayda, kurs , T

——i,: karčiais žodžiais kas’ JaP°n^ kai kunuos Siam žygiui griežtai prie
A. x ' — korespondentus stačiai apdau- dėl užsivanneji- Y.ze. Kai kuriuos apgynė amba-

sveikintini.

mų turėti pirmenybę Vidurže 
mio jūroje ir kovoti prieš Ita- sa ų sargy a~ 
lijo» imperijalistiškus žygius

Be kitko dar ir Vokietija 
raginama, kad ir ji prisidėtų 
prie Anglijos Italijos drau
gingumo.

ŽIAURUS TfiVAS

VARNIAI. Birželio 26 d. — 
Kriminalinė policija sulaikė 
varniškiams gerai žinomų vie
nos naminių audinių daryklos

šinga sov. Rusija, kurių nesi
kišimo komitete atstovauja 
ambasadorius Britanijai Mai
skis. Jis stovi už tai, kad iš 
Ispanijos pirmiau reikalinga 
ištraukti visus svetimšalius sa

Yra žinoma, kad ispanų na-' 
cionalistų laimėjimai paremti 
greitu ir energinguoju veiki* 
mu, kad priešų nukamuoti, s$ 
klupdyti ir jam užduoti galui 
tinų smūgį. Radikalai gi savo . 
laimėjimus stato ant laiko pa
grindo. Jiems norisi iš lėto 
kariauti ir jie įsitikinę, kad jų 
laimąjimai gali būti pasiekti,

vanorius, o tik paskui pagal- • jei karo vedimas bus ko ii- 
voti apie nacionalistų pripa- gi&u pratęstas. Jie protauja*

PROFESORIAI SKLEID- savininkų. Jį patraukė tieson,
JOA KOMUNISTIŠKĄ 

LITERATŪRĄ

ra išnaikinę eilę valstybių ir.. . ... ,.
. . V • tu* ir prisijungti pnetautų. Ir revoliucijų vykdyme
žydai, anot nacių, yna pirmie
ji- / •-,!

Rankvedy nužymėti garsieji 
vokiečių tautos ir pasaulio 
vyrai. Tarp jų figuruojA if 
Hitleris.

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Salt Lake City diocezijos vy-

ZI JONI ŠTAI PRIEŠINGI 
PALESTINOS SKAL

DYMUI

m»”. Keletas Sventiln) aplan- J- E- K<*™y P“^-
tas vyskupauti Rochesterio, 
N. Y., diecezijom

kė kalinį metropolitų. Jie visi 
suimti ir be jokio klausimo iš 
siųsti į Sibiru.

Vitebske čekos agentai su
šaudė rabinų Sellerį, 61 m. 
amž. Pripažintas “kaltu” už 
turėjimų santykių su svetima 
šalimi ir teikimų žinių sveti
moms šalims apie vykdomus 
religinius persekiojimus Ru
sijoje.

Čeką iš naujo įsigali Rusi
joje. Ji švaistosi ir pačioje 
raudonojoje armijoje. -Visi ka 
rininkai yra čekos agentų ži
nyboje. Kiekvieno žingsniai 
lydimi, karininkų tariami žod
žiai grindimi.

Čekos viršininką® Ješovas 
turi lygių galių su Stalinu. 
Jis patyrė, kad kai kuriose 
Rusijoa dalyse, lokaliams so
vietams leidžiant, žmonės pa
sistatė 19 naujų cerkvių. Je
šovas nusprendė, kad lokaliai

Rochesterio diecezijoj vys- 
pavęs arkivyskupas Mooney, 
kaip žinoma, paskirtas arkivy 
skupu į naujų Detroito arki- 
diocezijų.

NACIAI PANAIKINO STU
DENTŲ FEDERACIJĄ

VATIKANAS, rugp. 5. — 
Gauta žinių, kad Wurtember- 
ge naciai panaikino vokiečių 
katalikų studentų federacijų 
ir jos turtų užgrobė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS

kad jis gegužės mėn. pradžio
je prievarta sanguliavo su sa
vo vienturte dukrele, 13 metų 
amžiaus. Tai darė motinai ži-MįADISON, Wis., rugp. 5 

— Wiscon8ino .universiteto nant, kuri buvo (grasinta kan- 
fakultete yra komunistų parti- kinimais nieko nesakyti dėl 
jos šaka. Ji paskleidė tarp. va- tokio jo pasielgimo ir neprieš- 
sarog studentų brošiūrų, ku- tarauti. Šnekama, kad jis su 
riųja studentai raginami stu- ta dukrele jau gašlavęs ir an- 
dijuoti Markso ir Lenino raš- ksčiau, kai jai buvę 5-6 mete-

ZURICHAS, Šveicarija, 
rugp. 5. — Zijonistai (žydai) 
čia turi pasaulinį kongresų, 
Kongresas griežtai nusistatęs 
prieš Anglijos pasiryžimų skai 
dyti Palestinų.

komu
nistiško sųjudžio ir darbo.

Kadangi žydams kova su 
(Anglija neįmanoma, kongre
sas reiškia pageidavimo, kad 
Anglija pataisytų to skaldymo 
sumanymų taip, kad žydatna 
nebūtų skriaudos.

NUTEISTI KALĖTI KETU* 
RI UNISTAI DARBININKAI

ČEKOSLOVAKIJOS AT
STOVAS SOV. RUSIJAI

PRAHA, rugp. 5. — Čekos- 
lovokijos pasiuntiniu sovietų

CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir kiek šilčiau.

Saulė teka 5:49, leidžia
si 8:03.

liai. Sulaikytas laikomas Tel
šių kalėjime tardytojo žinioje. 
Už tokį baisų nusikaltimų jam 
gręsia didelė bausmė.

NUOSTOLINGAS GAISRAS

NEjV ARENAI. Birželio 3 d. 
Rusijai paskirtas Zdanko Fi-Iapie 13 vaL — Trimėsėdžiu k.
erlinger, buvęs pasiuntinys J. 
Valstybėms.

perkūnas įtrenkė į St. Beržio 
medinę daržinę, kuri sudegė. 
Daržinėje sudegė ir statybinė 

IMS MOKESTIS Už TE AT- medžiaga 500 Lt. sumai Nuos 
TRŲ BILIETUS | tolių padaryta per 1,500 Lt.

Trobesys nedraustas.

žinirao klausimų.
Nėra aišku, ar Maiskis turi 

galvoje ištraukti svetimšalius 
savanorius ir iš radikalų pu
sės, ar gal tik iš vienų nacio
nalistų. Jei jis galvoja lygio
mis apie abi puaes, tai žino, 
kų daro.

Yra žinoma, kad Iepanijjos 
radikalai jaiu arti liepto* galo. 
Jie tiek daug nusikamavę, kad 
numatomas greitas jų suklupi
mas. Jiems* yra gyvas reika
las kiek nors atsikvėpti, pasi
tvarkyti lr iš naujo grumtis 
už Ispanijos pavergimų.

Visų savanorių atšaukimas 
yra didelė procedūra ir milži
niška® darbas, šį darbų vyk
dant, suprantama, turėtų būti 
nutraukti visi svarbesnieji na
cionalistų užsimojimai prieš 
Madridu ir Valencijų.

To sėkmėj© radikalų milici
ninkai gautų gražios progos

PERKŪNO DARBAI

Chicago aldermonu tarybos 
finansinių reikalų komitetas 
nusprendė imti mokestis ir 
parduodamus teatruose bilie
tus.

SMIRNA, Turkija, rugp. 5. 
— Netoli čia gazolino sandėly 
įvyko sprogimas. 24 asmenys 
žuvo.

STATYS CEMENTO 
FABRIKĄ

KAUNAS. — Po visų tyri
mų paaiškėjo, kad daugiausia 
žaliavos cemento fabrikui yra 
Jurbarko — Ski ramunės rajo
ne. Čia tad ir numatoma sta-
tyti šį fabrikų, kurio statyba

WARREN, D, rugp. 5. — 
Keturis unistus bombininkus 
teisimas nuteisė kalėti nuo 1 
iki 20 metų kiekvienų.

Tas yra ryšium su buvusio 
čia C.1.0. streiku plieno fab
rikuose. Nuteistieji nutverti 
sprogdinant bombas.

Prieš paskelbsiant ištarmę

teisėjau pažymėjo, kad kalti
namieji yra niekas daugiau, 
kaip tik organizuoto darbo iš
davikai. Jie nerado kitokių 
priemonių kovoti už darbinin
kų buitį, kaip tik bombas 
Sprogdinti.

Laimė, kad nuo jų sprogdi 
namų bombų nė vienas asmuo 
nežuvo. Kitaip gi jie savo gal 
vomis būtų atsakę. Streikuo
jantieji darbininkai negali var 
toti teroro metodų.

prasidėsianti po dviejų metų.

PRIEŠ NEPATIKRIN
TUS AUTOMOBILIUS

kad ji© turi dar pakankamai 
aukso ir gali gana ilgai tęsti 
karų. Nacionalistai gi neturi 
didelių lobių atsargoj# ir IK* 
gas karas gali juos subankrū- 
tyti.

Jei Maskva nepakeis savų 
nusistatymo, nuo to, žinoma; 
daugiausia nukentės patys V< 
lencijos radikalai, kadangi Vol 
kietija su Italija nieku būda 
nesutiks ištraukti savanoriai 
iki nacionalistams bus užtikrin 
tos kariaujančios pusės teisės.

Anglija taip pat nepatinki 
į Maskvos pusę. Anglija i<^ 
naujo ima griaudžiau rišti© «w 
Italija, kurios jai draugingu* 
ma© yra gyvas reikalas.

Jei Maiskis taip griežtąjį 
statosi už savanorių atšaukiu 
mų, pareiškia stebėtojai, tai 
jis pageidauja, kad Valeneija 
ir toliau pasilaikytų 
rios.

TAUJĖNAI. Birželio 25 d. 
17 vaL — Iš pietų pusės užė
jo su perkūnija didelis debe
sis, kuris smarkiai lijo iki 23 
vai. Per tų laikų perkūnas 
pridarė labai daug žalos. Pav., 
Garbenų km. trenkė į ūk. Pu- 
pelio pašiūrę, kurioje užmušė
telyčia, ir sudaužė skliautus.
Kabošių km. sudegino ūk. Gir-
nio dobilų kūgį. Tuo pačiu lai 
ku, Kovarsko vals. Macheliškių 
ir Maželių kaime sudegino klo 
jimus. Be to, šioje apylinkėje 
užmušė keliolikų įvairių gyvu
lių. Praėjus debesiui 4 vai.

Chicagos policija iš naujo
pradėjo kampanijų prieš au-. .
tomobilininkua, kurie naudoja P"”* 9
nepatikrintas mašinas. gaisrai.

ST. PAUL, Minn., rugp. 5.! VIENA, rugp. 5. — Austrų 
— Šį miestų ištiko nepapras- spauda bara Vokietijos nacius 
tai didelis lietus. 100,000 dol. už jų v-edamų kovų prieš krik- 
nuostolių padaryta. ^ščionybę.

■■n EupaKh

LIETUVOS VYČIŲ 
BA 1937-38 M.

Dayton, O., įvykusiam Lie
tuvos Vyčių seime išrinkta ši 
valdyba..-

(A Mažeika, pirm.
P. Gudelis, visgpirm.
V. Bodvites, vicepirm.
A. Varaftiūtė, rašt.
B. Petraitytė, fin. rašt * 
M. Petraitienė, ižd.
K. Stulgytis ir A. Savic

kas iždo globėjai.
Spaustuvės Direktoriai: J, 

Glebauskas, K. Savickas ir A. 
Manstavičius.

Apskričių Valdyba: P. Blo- 
žis, Chicago, L. Ketviftbę 
New York ir New Jersey.

LONDONAS, rugp. 5. — 
Anglijoj kelinta diena siaučia 

' dideli karščiai.

jfai *.
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Susirinkimų Lankymo Svarba

Peržiūrėjus mūsų laikraščius beveik kas
dien pastebime įvairių susirinkimų pagarsi
nimus. Iš to reikia spręsti, kad mes, lietu
viai, turime daug draugijų, kad esame or
ganizuoti ir daug veikiame.

Bet ištikrųjų negalima pasakyti, kad 
mes būtumėme stipriai organizuoti. Tiesa, 
turime daug draugijų, bet jos nėra gausin
gos ir jų veikimas yra silpnokas. Didelė 
dauguma rnųsų .tautiečių prie jokių draugi
jų nebepriklauso.

Džiugi jų išauginimui didesnėmis ir jų 
veiklumui daug trukdo narių sutingimas, 
nelonkymas susirinkimų. Susiėję keli nariai 
į susirinkimų nedrįsta kalbėti draugijos va
rdu, nedaug kų gali padaryti. Tuo būdu 
draugijos pasidaro nebeveiklios ir prieina 
prie to, kad ir valdybos nebeturi iš ko iš
rinkti. Taip yra ne tik su lokalinėmis pa
talpinėmis draugijomis, bet ir su mūsų cen- 
tralinių organizacijų kuopomis.

Jei norime, kad mūsų tautinis veiki
mas dar labiau nepradėtų merdėti, pradė
kime intensyvų darbų: raginti draugijų na
rius lankyti susirinkimus, žiūrėkime, kad 
susirinkimų programa būtų gyva, įdomi, pa
mokinanti.

Šia proga norime pabrėžti ir tų, kad 
jei nepajėgsime {traukti jaunimų į savo drau 
gijas, jų dienos bus suskaitytos. Dėl to svar
bu, kad senesnieji jiariai gausingai lankytų 
susirinkimus ir padėtų valdybėm* išdirbti 
tinkamus planus, kuriais būtų galima įtrau
kti į draugijas jaunimų ir jį jose palaikyti.

Taigi, lankykime savo draugijų susirin
kimus, nes tai yra labai svarbus dalykas. 
Nuo to labai daug pareina draugijų gausin- 
gumas, veiklumas ir tuo pačiu mūsų tautinė 
ateitis šiame krašte.

Pasaulio zioniatų organizacija laiko aa
vo kongresų Zuriche, Šveicarijoj. Kongrese 
dalyvauja atstovai iš viqp pasaulio kraštų. 
Svarbiausias klausimas, kurį jie ten syars- 
to, yra DidŽiosioN Britanjjoa užsimojimas 
padalinti Palestinų į tria dalis.

ir žydai ir taip pat arabai šaukiasi į 
Tautų Sųjungų, kad ji sulaikytų Anglijos 
vyriausybę nuo, jų pasakymu, pikto suma“ 
nymo.

Anglų proponuojama žydų valstybė tu
rėtų 2,500 kvadratinių mailių, o arabų -— 
7,500 mailių.

1915 m. Palestinų priklausė Turkijai. 
Gudrūs anglų politikai davė pažadų ara
bams, kad jiems bus atiduota Palestina ir 
duota laisvę, jei jie padės iškrapštyti iš 
ten turkus. Arhbai su tuo 'sutiko.

1917 metais Anglijai reikėjo pinigų, ku
rių žydai galėjo jiems pristatyti. Angiai už
tikrino žydus, kad jie galės turėti savo at
skirų valstybę, jei tik Anglijai pagelbės. 
Ir žydai su tuo pasiūlymu sutiko. Tačiau 
nei su arabais hei su žydais nebuvo disku- 
kuotas rubežių klausimas. Ir vieni ir kiti

Šis laikotarpis yra nepa- įdžluma, tik reikia noro, vie- 
prastas ir, kartais, net reikia j nybės ir susiklausymo. Kai 
stebėtis perversmais, kurie į. būsime vieningi, tai priešai 
vyksta ant žemės kamuolio, bus nepavojingi ir turės uu-

Pažvelgkįme tik į įvairius sijeokti. 
kraštus; atejistai, komunistai I Jau artinasi A. L. B. K. 
ir kitokie istai, apsivilkę a- Federacijos XXVI kongresas, 
vieš kailiais, meilinasi prie kuris įvyks rugp. 24, 25, 2f» 
tikinčiųjų, tartum, jie būtų dd., Šv. Pranciškaus parapi- 
geriausi draugai ir prieteliai. joj, Lavrence, Mass. Todėl

Penktadienis, rugp. 6 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Jie taip gražiai ir švelniai kiekviena katalikiška draugi -
meilinasi, kaip ta lapė prie ja turi snsirūpint ir išrinkti
gaidelio, prašydapia pažiūrėt 
pro langelį. 0 jei tik gaide
lis pažiūrėtų, tai ji čiupt! ir 
turi gaidelį. Taip lygiai tokia 
pat “meile” šneka ir komu
nistai su ateistais. O kada į- 
sibriauja į draugijas, unijas, 
vyriausybes ir paima vadžias 
į savo rankas, tai pirmutinis 
jų tikslas yra — karas Die
vui, išžudymas jo pasiuntinių- 
kunigų, eilinių katalikų ir

atstovus į kongresų. Pagei
daujama į šį kongresų kuo- 
daugiausia gerb. dvasiškijos 
ir profesijonalų, kad šis kon
gresas būtų toks, kokio dar

Dabar daugelis važiuoja 
kur nors savo vikeišinų pra- 
leisti. Važiuoja dažniausia 
pas gimines arba pažįstamus. 
Čia aš noriu visiems vikei- 
šininkams ant delno padėti

iki Šiol nebuvo. O kaip tiklTožnl» nuvažiavua
toks Šiuo momentu yra bflU- tet kur nerekia ?!»-

.tingu m&ndročium, ba gali iš
eiti panašiai Kauno1 ponaičiui

suprato gausių tų pačių teritorijų. įgDip5įmas tikinčiam viso kasAtsižvelgiant į tai, kad ir Vokietijoj w. lšPlešinias tikinčiam viso, kas
Lenkijoj eina žydų persekiojimas, daug jų yru Jttin brangiausia. e» ma-

apsigyvena Palestinoj. Jie apsižiūrėjo, kad 
jiems skiriama teritorija toli gražu visų ba draugijose, kuopose ir sei- 
žydų negalės sutalpinti, dėl to kelia prote* muose. Jie turi pasektmių, nes 
tus, darydami pareiškimus, kad visa Pa- patys skaitlingai dalyvauja 
lestina jiems priklauso. | ir bando, kiek galėdami, pa-

Palestinos klausinių komplikuoja dar <r traukti mažai protaujančius 
tas faktas, kad ir Vokietija ir Italija no- katalikus
rėtų laimėti Palestinos kontrolę.

nas. < 1
Beveik kiekvienas savaitę, 

ar daugiau, turime atostogų.
Todėl per atostogas vykite į ir iltaIp:
Lawrci.ce į Fed. kongresą, o' I kaimli P88 B*!*'^*! » 
po kongreso galėsite praleisti'Kauno atvažiavo tolimas gi- 
smagiai atostogas Baltuose ■»*»««», kaž koks valdininkas 
Kalneliuose (White Uoun-'žalkus- Baltrnžaiėiai jį gra- 

tains) ar šiaip kitose vietose,
kurių čia yra apsčiai. Taip 
pat turėsite progos atlankyt

Žalkui, kuriam vikeišinas pra-

su cibuku. Kas tokių niekšys- 
tę galėjo padaryti? — Aišku, 
kad 2alkus. Seniūnas ir šiaip 
ūkininkai, kaimynai už tokius 
darbus nutarė Žalkų pamoky
ti, ir patraukė teismo atsa
komybėn.

Teisme Žalkus gynėsi.
— Buvau, — kalbėjo teisė

jui, — nuvažiavęs pas Bal
trušaičius, bet nei švento Ro
ko, nei kitų paveikslų nema
čiau ir nieko bendro su jj 
neturėjau. Kabojo ant šie 
musių nuėsti ir šiandien t< 
bekabo, — nusijuokė.

— Bet prieš tikybų tamsta 
kalbėjai ?

— Neatsimenu, jei kų ir 
sakiau, tai tik prieš kunigus...

— Meluoji, — įsikišo Bal-

Katalikiškojo Veikimo Esme
• “Š-tinis” perspausdino raštų iš “Die 

Schildvraclie”, kuriaine pabrėžiu katalikiš
kojo veikimo esmę. ,

Katalikybei iškelti kartais visomis ke-[ 
turiomis stengiasi ugdyti vien tik galingas1 
dr-jas. Tačiau visa katalikiškojo veikimo Į 
esmė yra ta, kad kiekvienas pirmų pirmiau
siai pats būtų iki gyvo kaulo pavyzdingas 
katalikas. Po tam jis, lyg tas kūno narve
lis, turi darbuotis savo šeimai ir artimiau- 
riesiems. Tik jau paskui *ji« varirngni dirbs 
platesnėms žlnonių masėms. Geram pavyz
džiui, kad reikia pradėti iš vidaus ir iš apa
čios imkime Portugaliją. Šis kraštas jau 
kuris metas valdomas nuoseklaus ištikimo 
kataliko Salazaro. Bet vis dėlto tam kraš-

Argi mes negalim vieningai 
stoti ir atremti savo priešų? 
Taip, galim ir dar sykį sn 
kau galim, nes mūsų yra di

įvairias istoriškas vietas, ku
rių Laarenco apylinkėj yra 
daug. Užtikrinu gerb. atsto
vus, kad atsilankę į A. L. R. 
K. Federacijos kongresų tu
rėsite puikias atostogas.

• P. A. K.

Morkų*

Iš Po Mano Balanos

ko po biskį. Matosi valstybės 
prezidentas, vyskupas, kariai 
ir šiaip jau piliečiai ir pilie
tės. Visų apdaras jų pašauki- 

tui dar daug ir daug ko tebetrūksta, nes mui atatinkantis. Ant greitų-

=s=
— Neseniai j teko 'matyti ar jekutė, atrodo kai paibe- 

vaizdų iš Lietuvos. Išsižiūri, 'lis!
tai būta iškilmės mokslo me-1 Manydavau, kad, gal, sa- 
tų baigiant. Ant vaizdo: vis-Į kau Lietuvos moterims tin

ka geriau. Betgi dabar kai 
matau ir ten tas pat galas. 
Gana to, kad tokiu apdaru 
plačiai Lietuvon o užsienių

žiai priėmė, pavaišino ir pa
siūlė paviešėti ilgiau.

Žalkus viešėjo kaip kokiam 
kurorte, o vakarais moterė- trušaitia, — visaip bliuznijo 
lems ir seniams pasakodavo • prieš Dievų ir vis pirštu ro- 
apie pasaulio santvarkų, be-'dė į Šv. Rokų, kad jis biau- 
darbius, visokius “cūdus” ir I rįa liga sirgo.

Protestantų Nusiskundimas

Vienas žynius protestantų rašytojas ap
gailestauja, kad protestantai nebeturi jokių 
mokyklų, kad pas juos nebevedamas siste- 
inatingas jaunimo auklėjimo ir aplamai kul
tūros darbas. Seniau esu jie, protestantai, 
savo įtakoje turėję viešąsias (valdžios už
laikomas) mokyklas. Jie turėję savo įtakoje 
kolegijas ir universitetus.

Dabar dalykai virtę kitaip.
Kai padidėjo katalikų ir žydų Imigra

cija, toji protestantų įtaka viešose mokyk
lose sumažėjo iki nuliui. Jos visai supasau
lėjusios, pasidariusios indeferentiškos ir dėl 
to protestantai pasilikę šioj srity be nieko.

L Visas švietimo ir knltūros darbas atsi
radęs išimtinai katalikų (su parapijų mo- 

tykiomis, kolegijomis, universitetais) ir lai
svamanių, kurie valdo viešas mokyklas, ra
nkose. Protestantai visai nebeturi aukštųjų 
mokyklų ir, be to, 25,000,000 protestantų 
šeimų neturi kur savo vaikams duoti “for
malų” religinį auklėjftnų.

Į tų visų atsižvelgdamas protestantų ra
šytojas mato pavojų krašto sukatalikėjimo 
ir sulaisvamanėjimo.

Tiesa, ačiū katalikų veiklumui Ameri
koj ir duoenumui švietimo reikalams, kata
likybė čia stiprėja. ’Bet dėl to nereikia nu
gąstauti. Blogas yra tas reiškinys, kad lais
va many bė plinta, o iš .jos išeina eibės viso
kių blogybių. Protestantai savo nevykusia 
darbo programa, savo keistu nusistatymu 
katalikų link kaip tik ir padeda plisti kra
šte indeferentizmui ir atvirai bedievybei.

Ar šiaip ar taip kalbėsime, via dėlto 
geras yra reiškinys, kad protestantų vadai 
jau mato savo darbų nepasisekimus. Ir, ži
noma, kol jie nesugrįš į tikrųjų Kristaus 
Bažnyčių, tol jų darbai krikščionybė* palai
kymui neturės pasisekimo.

jame per šimtmečius katalikiškasis veiki 
mas buvo tyčiomis ir netyčiomis maitoja
mas. 300,000 katalikų gyvenamasis Portas 
šiandien dar neturi jokio katalikiško dien
raščio, o minios žmonių dar nedrįsta per
žengti bažnyčios slenksčio. Tenka išgirsti, 
kad net išsilaisvinusieji katalikai baisiai ne
išmano katalikiško mokslo ir net papras- 
čiausiųjų katekizmo tiesų. 6io būvio dar nei 
šiandien nei rytoj nepašalins net nė pats 
Salazaras, ištikimasis katalikas, ir labiau
siai stengdamasis krikščioniškuosius dėsnius 
viešumoje įgyvendinti. Katalikybė yra išug
doma vargiu narvelišku darbu. Tai turėtų 
akis badyti visiems katalikų kraštams, ku
riuose vis dar nesuprantama, kas yra tik
rieji katalikiškojo veikimo uždaviniai.

Radijo Sukaktis
h ■ ■ , —

Šiemet sueina 50 metų, kai išrastas ra
dijas. 1887 m. liepos mėn. Karlsruhės tech
ninio instituto profesorius Hercas pirmų ka
rtų atrado laboratoriniu būdu nematoma* 
bangas, kurios plito erdvėje be vielų ir ben
drai be mažiausio materialinio ryšio. Pary
žiaus parodoje dabar matoma pirmo Herco 
radijo aparato kopija. Jia buvo pavadinęs 
aparatų “vibratorium”.

Po trejų metų, 1890 m., prancūzų pro
fesorius Branlie pagamino pirmų radijo ba
ngų priimtuvų. Jis {galino profesorių pri
iminėti radijo signalus. 1893 *m. anglų fi
zikas Lodge’as pareiškė nuomonę, kad ra
dijų galima būtų naudoti kaip be vielinį ra- 
djo-tetegrafų. Galų gale 1895 m. rusų išra
dėjas Popovas, kuris išrado antenų, įsteigė 
pirmų radijo telegrafo linijų prie Kronšta- 
dto. Popovo Išradimais pasinaudojo jaunas 
italų inžinierius Mareoni, kuris išplėtė ra
dijo susisiekimų jau per keletą kilometrų. 
1901 m. šis tolunlas jau siekė 300 km. Po 
to prasidėjo radijo išnaudojimas plačiu ma
stu, bet tik paskutiniuoju laiku radijo tech
nika padarė nepaprastų pažangų.

jų, nemanytai, kad ne Amo 
rikoj imtas. Taip viskas ge
rai nulieta. Tik, kažin kam 
ir dėl ko moterys neva tau
tiškai pasipustę. Tai yra, dė 
vi rūbų ne nūdienos, o tik 
praeities ir da kaime kirptų. 
Ir tas, pagal mano akį, nuo 
traukos gerų išvaizdų darko, 
laibai aišku dėl ko. Nes, jei
gu jau tik moterys, tai dėl 
ko ir ne vyrai? Juk ne vien 
moterys, bet vyrai neva tau
tiškai nešiojo. Ir, jei jau taip, 
tai, rodos, reikėjo visieims ly
giai apsirengti-

lietuviuose neišgarsinsi. Kaip 
kitur, taip ir čia: neapsimoka 
galvų sukti atgal; geriau, žiū
rėk, ir tėnryk, kas dedasi pir
myn. Praeitis jau nebegrįš. O 
ateitis da neišvengiama.

— Ant pirmos pažiūros šuo 
ir daugiau nieko. Betgi tuo Ia 
biau susidomėję nupasakoja, 
jog ir šunų yra net apie pora 
šimtų rūšių.

tikybas. Apie tikybų pasako
davo pašiepiančiai, įrodinėjo, 
kad Kristaus visai nėra buvę 
ir kit. Kaimiečiai iš pradžių 
jo klausė, jo pasakomis domė
josi, tačiau, kai jis vis drą
siau kritikavo tikybų, jie, y- 
pač moterys, pradėjo į Žal- 
kų šnairuoti ir vienų gražių 
dienų pasiūlė jam išsinešdin
ti. Žalkus supyko, išvadino 
juos tamsuoliais ir anksti ry
tų išvažiavo į Rauną.

Kitų dienų Baltrušaitienė, 
žvilgterėjusi į savo šventuo
sius paveikslus, garsiai suri
ko: “O, Jėeus!” ir nubėgo 
pas vyrų į laukusi. Mat, ji 
pamatė, kad ties langu kabąs 
Šv. Rokas buvo visaip išpai
šytas. Jam buvo nupaišyta 
barzda, ūsai ir didelė pypkė

— Bet kad aš barzdų jam 
maliavojau — nematei.

— Jei būčiau pamatęs, tai 
būtum ir kaulų nesurinkęs. 
Nelaimingi tie tėvai... Kol to
kie ponai bandų gano, tai ir 
Dievų pripažįsta, bet kai tik 
miesto dulkių užuodžia, tai ir 
po žmogaus...

Senis pradėjo graudintis.
Teisėjas, apklausmėjęs liu

dininkus ir dar kartų patį 
kaltinamąjį, rado jį kaltu ir 
nubaudė pinigine bauda 50 li
tų už paveikslų ir dviem sa
vaitėm arešto.

— Taip dabar ir žinok, var
lė, — pasakė Baltrušaitienė,— 
tu man nebegiminė.

Moralas; Iš viso, kas ki
tiems yra šventų — nesijuok!

balso garbintojai be svogūno žangos vežimams katalikų, 
ir medaus ilgai geru balsu Tokios galingos katalikų jė-

— Svogūnas ir medus s n-, 
daro veik visų ir geriausių

džiaugtis tenesitiki.

— Kubos sala yra siauru
tė, bet pusėtinai ilga. Tiek 
mylių, kiek yra tarp Ne v 
Yorko ir Chicagos.

— Pilipinų salas sudaro se- 
sveikatai vaistinyėią. It ty. t(ikstanJsiai maž,
čia vienok kažin dėl ko žmo-lkių. visa8 PHipimj kraštas y- 

Nors tai i» ne mūsų daly- nes nuo judviejų bėga. Bile ra biskį maže8nig nž Tįen,
kus, tai tačiau'taikosi proga name užeini įvairiausių ligo- 
tautiškų mūsų apdarų patar- ms įmonių. Dažniausiai to-.
genti.

Iš šalies žiūjįnt, lietuvių
kių, kų jokio ryšio su jokiu 
sveikatingumu neturi ir tu-

tautiškas rūbus mažai kuo'rėti negali; gi tuo tarpu svo- 
skiriasi ir nup jų kaimynų,1 gūno ar medaus nei už pina-
Gal tik vieni škotai tautišku 
savo rūbu skiriasi nuo kitų 
Europos tautų. Gi šiaip jau

gų nesurastai. Jau užmiršta, 
mat, kad, sakysim, svogūnas 
yra artimiausis draugas krn-

kiti taip arti panašūs, kųd tinės, gerklės, nosies ir aps-
pašaliečiui veik negalima ski
rtumų pastebėti. Jei kokis

kritai galvos ligų. Kas dež 
niau vartoja svogūnų, rečiau

skirtumas ir yra, tai gal tik peršalo, mažiau kosti; leng- 
tas, k«d lietuvių neva tau-j viau kvėpuoja ir aiškiau ma
tukas apdaras šiek tiek pra-Į to. Galvos skaudėjimų veik 
stesnis da ir už jų kaimynų, niekad nejaučia. Kur netinka
Gana to, kad nebūtų kuo taip 
jau didžiuętiasi.

Dažnai tenka if Amerikoj 
matyti lietuvaites tuose neva 
tautiškuose rūbuose. Įspūdis 
visuomet išeina keistai. Ant 
tos laibos, nudžiovusios, kai 
smilgoe, Amerikos lietuvaitės, 
o tikras lietuviškas andarokns

svogūnas, medus jį užstoja. 
Tik, reikėtų įsitėmyti, čia 
kalbama apie svogūnų žaliai 
vartojamų, o ne virtų ir val
giuose kaipo prieskonį varto
jamų. Virtas svogūnas jau 
yra tik negyvas daiktas ir 
mažai sveikatai atatinkųs. Y- 
pač dainininkai ir šiaip jau

Ar i zonos valstijų.

— Didžiausia katalikų ne
laimė yya tame, kad jie ne
moka \ienytis: o kai susivie
nija vienybėje veikti. Papra
stai katalikas stato save au
kščiau už vienybę. Tai yra, 
norėtų kad jo klausytų vie
nybė; bet ne duok Dieve, jei 
jam priseina klausyti vieny
bės!

Jei katalikai išmoktų vei
kti vienybėje taip, kaip jie 
prakaituoja pavieniui, kaimy 
nai neišdrįstų nosies parody
ti. Nelaimė! Pavieniui tem
pia darbo naštų it Rimšos 
kumelaitė Vienybėje kojų ne 
pavelka. Stovi ir raivos.

Pasėkos to yra tos, kad 
pusė rieškučių gerai suvie
nytų kaimynų nepraleidžia 
pi avašiuoti didžiausiems pa

gos, kai ve Susivienymas, Fe
deracija, nekalbant apie ma
žesnes, kų vienu akies žvilgu, 
niu galėtų priešų nuversti, tik 
stovinėję, galingus savo rau
menis tampo ir rodo, o betgi 
prie tikro darbo prisidėti ne
išmano kaip.

Bažnytinio Meno 
Paroda i

Kaip žinoma, tarptautinė 
katalikiškosios spaudos paro
da užsidarė gegužės $1 dienų. 
Dabar tose pačiose patalpose, 
Popiežiui pageidaujant, bus 
suruošta misijų katalikiškojo 
meno paroda, kurioje bus iš
statyti visų kraštų misionie
rių surinkti vietiniai bažny
tinio meno eksponatai. Paro
doje bus išstatyti vietinės ar
chitektūros, paišybos ir kitų 
sričių meno kūrmiai, kurie 
atstovadja bažnytinį menų. 
Paroda yra susidomėjusi ir 
Rytų Apeigų Bažnyčia, kuri 
pasirodys ypač gausiais pn 
mityviųjų tautų eksponatai^ 
Kinijos ir Japonijos audiniais, 
rankdarbiais, drožiniais ir kit
kuo. (XX)

PLATINKITE “DKAUGĄ*
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KAS IšfeADO BEVIELĮ TELEGRAFĄ,

Mirus garsiam Markoni, ku 
riain daugelis pripažįsta kre
ditą išradime bevielio telegra
fo ir apie kurį dabar daug

jie mėgsta su tavim paargti- 
mentuoti; tu paklausk jų, kas 
yra radio išradėju ir parodyk 
jierps tą pašto ženklą. Tai

kalbama ir rašoma. Tat ir nš • taręs jis padėjo laišką ant 
papasakosiu, kas man teko mano “benčiaus” ir nuėjo į
apie jį sužinoti.

Prieš aštuonis, devynis me
tus dirbau C. R. Carner kom
panijoj. (Phila., Pa.) sykiu 
su vienu lenku, Aleksandru 
Szezuckiu, kurio tėvai gyve
na Sovietų Ukrainoj. Jie daž- 
nai jam atsiųsdavo laiškus. 
Jei laiške buvo kas nors įdo
maus parašyta, ar koks nors 
nepaprastas pašto ženklelis, 
visuomet jis man tai parody
davo.

Vieną rytą atėjęs į dirbtu
vę priėjo prie manęs ir sako: 
— Ar tu žinai, kas yra radio 
'IradėjasT

J Man atsakius ne, jis pada
lė laišką ir tarė:

— Gerai prisižiūrėk pašto 
ženklui.

Žvilgterėjau į pašto ženk
lą! Ant jo buvo atvaizdas ba
rzdoto vyro ir virš galvos šie 
rusiški žodžiai: “Orlov, Iro- 
bretatel Radija”, o žemuti- 
nėj pusėj — esperantiškai 
“Orlov, Inventisto De Radio” 
(Sovietų Rusija ant nepapra
stų pašto ženklų deda para 
šus ne tik vien rusiškai, bet 
ir tarptautine Esperanto kal
ba). Po to jis ir vėl man ta
rė:

— Žinai ką, tu mėgsti pa
erzinti mūsų “formanus” ir

savo vietą.
Po kokių dešimts minutų 

vienam “formanų” praeinant 
ir mane pasveikinus aš atsi
grįžęs į jį tariau:

•— Liary, ar tu nežinai, kas 
yra radio išradėju!

Jis pažiūrėjo į mane ir ta
rė:

— Kodėl tu to klausi!
— Todėl, kad noriu žinoti, 

atsakiau. Pasirodžius, kad ir 
jis nežino, aš padaviau jam 
tą laišką liepdamas pažiūrė
ti į pašto ženklą.

— Viršutinio parašo aš ne
galiu skaityti, nes jis ne lo
tyniškom raidėm, o žemutinis, 
verčiant angliškai išeitų taip: 
“Orlov, Inventor of Radio.”.

Matai, Liaijy, sakau tas 
žmogus yra radio išradėjas. 
O jis, tiesiog užsigavęs, šūkte
lėjo:

— Ir tu, Čali, būdamas lie
tuvis, tiki, kad rusas gali bū
ti išradėju tokio svarbaus da
lyko, kaip radio!

Taręs tai padėjo laišką ant 
“benčio” ir nuėjo.

Tą patį vakarą parašiau

•
Kun. Ig. VaJabčiūnas, šv.

Kazimiero parap., Phila., Pa, 
klebonas, kuris septynis mė
nesius praleido bevažinėda
mas po užsienį, taip pat ir 
Lietuvą, grįžo namo prie sa
vo pareigų. Parapijiečiai bu
vo suruošę gražias priimtu
ves.

radėju.
Po dviejų savaičių ne per 

laikraštį, kaip visuomet daro
ma, bet laišku atsakė man, 
kad radio išrado ne vienas 
žmogus, bet keletas ir išvar
dino apie septynias pavardes, 
tačiau slaviškos rusų, lenkų, 
čekų pavardės nebuvo. Patvi
rtinimui to, redakcija taip 
rašė:

“Taip yra, negalima pripa
žinti kredito UŽ išradimą ra

laišką į vietos anglų dienraš-' WMm 
tį “The Pliiladelphia - Eve-|pripaiinti 
mng Bulletin”, kuris atšaki- rkoni kredito ^radimą fo,. 
nėja į įvairius klausimus, vielįo telegrafo, vienas ir 
klausdamas, kas yra radio 1*1^ išradimas, tai vaisiai 

kolektyvio proto”.

EUROPOS IR AZIJOS KARAI

Japonijos ir Kinijos kon
fliktas yra artimai susijęs su 
Europa. Azijoje situacija pa
gerės arba pablogės sulig į- 
vykių Ispanijoje ir vidurinė
je Europoje.

Rusų su japonais Amūro u- 
pės incidentas prieš kelias 
savaites buvo sumaniai pa
ruoštas išbandymui sovietų 
Rusijos ūpo. Visiškas Sovietų 
Rusijos • atidavimas teisių ja
ponams ant Bolšol ir Sennufu 
salų įrodė Tokijo valdžiai, 
kad Rusija yra nei karšta, 
nei pasiruošus kariauti. Šis 
rusų nusileidimas pažymi ir 
tai, kad jos vidujis ir nuola-

==
kitur, bet tikrasis ir geriau- gintaro specialistų darbininkų
sias gintaras randamas tik 

Čekoslovakija yra pirmoji Pabaltijy. Be to, šalia gintar 
pavojaus vieta. Ten gyvena' ro yra randama panašių ir
apie 3,500,000 vokiečių. Ber
lyno diriguojami vokiečiai 
ten reikalauja kantoninės val
džios, panašios, kaip yra Svei 
carijoj. Čekų vyriausybė prie 
šinasi ir negali vokiečiams to

apie 100 žmonių ir Lietuvoje 
pagaminti gintaro dirbiniai e 
są 10 nuoš. pigesni, negu Vo
kietijos dirbiniai.

Taveris ir Fridmanas yra 
didžiausi gintaro pramoninin
kai, Klaipėdoj turį fabriką, 
kuriame dirba apie G0 darbi
ninkų. Jie dirba eksportui į 
Rytus. Gintaro dirbiniai par
duodami Sirijoj, Beirute, Pa

giminingų į gintarą sakų — 
gedanito, glesito ir kt.

Kai kuriose vietose van
dens srovė iš sausumos gin
tarą suplovė į jūrą, iš kur 
dabar jūros bangos audrios

duoti. Tačiau ten vokiečių metu gintarą išmeta ant kra- 
mažuma nepaliaus reikalavus ' nto.
pripažinimo, jų teisių. Jų va . Kuriose vietose Uetavojs nia»ke, Egipte, Bagdade irki- 
das Henleinas yra Berlyno Į randama gintaroį Gintaras ra tur. Palangiškiai gintaro spe- 

ndamas visame Lietuvos pa- cialistai gamina daugybę ro- 
jūryje, bet dar ties Varniais,

valdžios ištikimas tarnas. 
Čekoslovakija nesitiki ir

neguli tikėtis jokios paramos 
iš Rumunijos ir Jugoslavijos. 
Jugoslavija yra artimai suri
šta su Vokietija ir Italija.

finis sąjūdis sunkiai vargina Rumunija, kuri prieš kelis 
Staliną ir Litvinovą ir jie mėnesius atrodė uoli Prancū

zijos ir Čekoslovakijos rėmė
ja, pastaruoju laiku susibičiu
liavo su Lenkija. Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
įBeckas užtikrino Rumunijai 
neutralumą, jei kiltų Vokie
tijos, Čekoslovakijos ir Rusi
jos karas.

Prancūzija su tuščiu karo 
iždu, jei norėtų skubiai pa
gelbėti savo šalininkams, su
sitiktų prie Reino upės vokie
čių fortifikacijos liniją, pa
remtą nemažiau kai 19 vokie
čių kariuomenės divizijomis.

Japonų dabartinio žygio 
Kinijoje tėmytojai aiškiai ma 
to Hitlerio ir Mussolinio ra
nkas Tolimuose Rytuose. Tas

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Knn. Ant. M. Karnžiškii

neis kariauti pašalinių prie
šų, kol nebus vieningumo sa
vo krašte, jeigu nebūs priver
sti.

Japonai mano, kad jie tu
ri pirmiausia užgrobti Baika
lo ežero apylinkes nukirtimui 
susisiekimo tarp Siberijos ir 
Rusijos. Suprantama, perkir
tus susisiekimą, japonams bū
tų lengva sunaikintą rusų ka
riuomenės jėgas prie Aknūro 
Upės. Tačiau, kad pasiekti 
strateginę karo vietą, japo
nai turės pereiti per Mongo
liją, kuri tuo tarpu yra sovie
tų Rusijos įtakoj.

Tokijo atsargiai žiūri į Eu
ropą. Gal ir nieko svarbaus 
neįvyks Azijoje, jei Europos 
valstybės nepadrąsins japonų. 
Berlyno su Tokijo glaudus 
draugingumas jau seniai vi
siems gerai žinomas. Japonai,

Platelių ežere, Klaipėdos ir 
Palangos apylinkėse. 1931 m. 
Utenos apskr., Aluntos valsč., 
šunakonių km. ūkininkai ar
dami laukus išarė apie 700 
gr. svorio gintaro gabalų. 
Prieš karą Tiškevičius Palan
gos apylinkėj iškasęs kelis 
centnerius gintaro.

Jūra gintaro išmeta tik 
dalį, o šiaip gintaras kasa
mas iš žemės. Vidutiniškai 
per metus visame pasaulyje 
gaunama gintaro 600,000 kgr. 
Pabaltijy gaunama devynios 
dešimtosios visame pasauly 
gaunamo gintaro. Didž. Lie
tuvos pajūry kasmet surenka- 
'ma apie 3-5 centnerius gin
taro.

Palangiškiai gintaro pramo 
nininkai pasakoja, kad prieš 
didįjį karą gintaro prekyba 
gerai ėjusi su Rusija, Turki 
ja, Persija ir Tolimaisiais Ry

žančių arabams mahometona
ms. Mat, mahometonai tikį. 
kad gintariniai rožančiai turi 
ypatingos reikšmės maldai ir 
todėl Arabijoj ir kitur labai 
daug išparduodama mahome- 
toniškų rožančių. Minitni ro
žančiai yra po 99 ir 33 pote
rėlius.

— Progos stoka yra amži
na* silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

yra gerai suprantamas Loa- ,ais' Kar0 metu «in,aro P™- 
kybą buvo visai sustojusi.

kuriuo jis susiduria šiame
gyvenime. Tasai, kurs turit Todėl savaimi skverbias be abejonės, laukia ženklo iš 
valdžią ant savo paties valios Į klausimas, kas išrado bevielį j Berlyno perkraustymui savo

Rugpiūčio 6-ta Diena

“Tu laikysi ramybę, ramy
bę, nes mes pasitikėjome ta
vimi”. — Izaijo XXVI, 3.

Ištikimas krikščionis, kurs 
turi valdžią ant savo paties 
valios, gali gyventi kilniai ir 
linksmai ir džiaugtis nuola- 
tai tyriu dangumi viduje jo 
paties sielos giedrumo.

Jis gali apsidairyti ir su 
lygia ir neatbojančia siela iš
vysti pasaulį arba hesišypso- 
jantį ar susiraukusį į jį; nei

nejaučia jokio užgavimo iš 
lauko pusės, neranda varžy
tinių viduje; ir kuomet Die
vas šaukia jį iš šio maryhės- 
stovio, jis randa savyje jėgą 
paguldyti savo paties gyvy
bę. — Dr. Jon8* Smith.

Užsilaikydama dangiškoje 
meilėje, mano širdis nebijos 
jokias permainos; ir saugus 
toks pasitikėjimas, nes niekas 
ten nesimaino.

Audra gali staugti iš lau
ko, mano širdis gali būti že
mai prislėgta, bet Dievas ran
dasi aplink mane ir ar aš ga
liu nusigąsti

Jo išmintis visad budi, Jo 
regėjimas nepritemęs, Jis ži
no kelią, kuriuo Jis eina ir

- Ona L.

telegrafą: ar Markoni vienas, kariuomenės skersai Amūro 
ar Markoni sn draugais! Tik/ upę. Tokg signalas gali būti 
kaipo turčius — bankierio neužilgo duotas. Ispanijos ci-
sūnus dalį jų laurų lapų, įgy
tų už tą išradimą, dėka auk
so, gal, įpynė ir į savo gar
bės vainiką. • K. Vidikauskas

Dėmesio! Lietuviu 
[Mena!

jis nesumažins nei mažiausiai 
savo užganėdinimo nežiūrim J aš eisiu su Juo 
viso blogo ir nemalonumo, su Waring.

PIKNIKAS $100 PIKNIKAS
— rengia —

LIETUVIŲ AMERIKOS BIZNIERIŲ ORGANIZACIJA 
Sekm., Rugpiūčio 8,1937

D. RYAN’S MIŠKE 
87th ir Westem Ave.

Bus daug brangių dovanų laimėjimui: 
rankos laftrodėtis vyry ar motery. 
Taipgi iš Lietuvos ir Bulgarijos pri
siųstų brangių dovanų.

Užkviesti du lietuviai teisėjai. 
Bus Gera Muzika.

Visi kviečiami dalyvauti,
KOMITETAS.

Rugpiūčio 29 d. visi keliai 
veda į Seserų Kazimieriečių 
Vilą Juozapo Marijos, Nev- 
town, Pa., kur gražiame sode 
bus šaunus piknikas.

Čia bus progos laimėti nau 
ją automobilį “Plymouth”.

Čia bus gražių įvairiausių | 
rankdarbių, žaislų ir t.t...

Čia bus galima pasiklausy
ti gražiai skambančių lietu
viškų dainų, gražios orkes- 
tros, pasišokti, pažaisti, pa
sportuoti ir t.t.

Na, o jau valgio ir gėrimo, 
kas tik kokio panorės...

Pelnas skiriamas Vilos Juo- 
jzapo Marijos akademijai.

Vien jau tik dėl to kilnaus 
tikslo yisi, gerb. tautiečiai, į 
mūsų pikniką.

vilinis karas gali bile kurią 
dieną tapti tarptautine kon- 
flagracija. Nereikia užmiršti 
ir Prancūzijos. Prancūzai yra 
įtikrinti, kad generolo Fran
ko laimėjimas Ispanijoje rei
škia Hitlerio ir Mussolinio į 
sigalėjhną Europoj ir galuti
nas Prancūzijos apjuosimas 
fašistų ir nacių pajėgomis.

done, Paryžiuje, Maskvoje ir 
Vasliingtone. Jei diktatorius 
galima būtų pažaboti, karo 
pavojus sumažėtų Europoje ir 
Azijoje.

Rašančiam šiuos žodžius ai
škų, kad. Didžioji Britanija ir 
Rusija stengiasi išvengti ka
ro. Jos pageidauja daugiau 
laiko ir laukia geresnių są
lygų. Kada Anglija ir Rusi
ja nuspręs kariauti, ir turė
sime kitą pasaulinį karą.

Ačiū Dievui, tuo tarpu nė 
ra jokio pavojaus Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

Adv. N. Valasina

LIETUVOJE GAMINAMA ARABAMS 
ROŽANČIAI

Lietuvos Gintaro Pramonė

Kas tik nuvažiuoja į Pala
ngą vasaroti, tas mato keletu 
gintaro parduotuvių įr dirb
tuvių. O gintariniai papuoša
lai Lietuvoje yra labai papli
tę. Net ir kunigaikštienė Bi
rutė turėjusi “ant balto ka
klo gintaro šniūrelį”... Pasi
taikė proga pasikalbėti su pa 
čiais mūsų gintarinių daiktą 
gamintojais. Pluoštelis žinią 
apie gintarą ir gntaro pra 
monę Lietuvoje čia ir teikia-

Rengėjai ma.

Bendros žinias apie ginta
rą. Gintaras yra senovės me
džių suakmenėjusi smala. Gi
ntaras tirpsta prie 287 C., 
sunkiai praleidžia elektros 
srovę ir šililmą; dega skais
čia liepsna su dūmais ir lei
džia malonų kvapą. Gintaras 
tik truputį sunkesnis už van
denį, dėl to jūros bangos da
žnai jį išplauna. Gintaras mi
nkštas, trapus ir jį lengva 
poliruoti.

Nors gintaro randama ir

visai
1918 m. Palangą latvinms va 
Idant šiek tiek gintaro dirbi
nių buvę galima parduoti A- 
nglijai ir Amerikai. 1922 m., 
kai Palanga buvo grąžinta 
Lietuvai, tai gintaro preky
ba gerai ėjusi vidaus rinku E 
je. Ypač daug gintaro pirk
davo į Lietuvą atvažiavę A- 
merikos lietuviai.

— Blogiausia esą tai, — sa
ko Lietuvos gintaro pramoni
ninkai, — kad Lietuvoj trūk
sta gintaro žaliavos; žaliava 
reikia gabenti iš Vokietijos. 
Už Karaliaučiaus, Palminin
kuose, vokiečiai esą įtaisę di
deles gintaro kasyklas, o Ka
raliaučiuje yra gintaro dirb
tuvės. Kasyklas eksploatuoja
nti akcinė bendrovė, valsty
bei dalyvaujant. Karaliau
čiaus gintaro dirbtuvėse dir
bą 500 darbininkų. Vokiečiai 
turi gintaro atstovybes visuo
se Europos ir Azijos centruo
se.

Vokiečiai griežtai draudž;ą 
mūsiškiams gintaro pramoni
ninkams savo gaminius Vo
kietijoje pardavinėti. Kara
liaučiaus gintaro kasyklų at
stovas buvęs atvažiavęs Pa 
langon ir grąsinęs neparduo 
siąs gintaro žaliavos, jei Lie
tuvos pramonininkai pradegs.} 
konkuruoti Vokietijos ginta 
ro pardavėjas. Palangoj yra

Good looking hair is avi atsėt 
to a man. lt stamps him 0$ a 
well g room e d gOntleman. Fom- 
ol gives a man’s hair glovz- 
ing health and handsome- 
grooming through its amazing 
2-fold power... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
fbaming oil shampoo which 
takos unkempt, siekly hair 
(man's, womw»'s or child's), 
and leaves it clean as a whis* 
He and sparkling with health. 
Fom-ol is soeconomical;a little 
goes a long way. Ask your 
druga ist for the regular 50e 
liže. Or, write for a generous 
trial bottle, enclosing 10c to 
cover packing and postage.

FOM-OL
In ttian a shampoo...a ireaMI

DETECTIVE RILEY By Richard Lee

fl . 'i

ra

t 1 K'*'



eisiubėti brolį. pati 
Robespjerą!

Išverktose akyse auliepsno-^ 
jo drąsa, išbalusiame veide 
pasiryžimas.

*• 'i
Rūstus ir susimąstęs vaikš-'

Prašau, Išleiski te Mano Brolį
I&verte Kaz. Andriušis♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦<»*>*♦♦*»♦* ♦♦♦♦♦♦♦ »♦

Karujaa ir ašaros liejosi tai ir viskas. Tani jau yra re- 
Paryžiaus žemėje. Staugdama voliucija. [
išalkusius kijienos balsu, auk-Į Grafą lxienveUą suėmė jo čio jo Paryžiaus diktatorius,1
štai iškelta galva atūžė revo- pilyje 
Uncija. . į

Geriausieji Paryžiaus vai- 
ihai auėjo į giliotiną. Ją krau
ją laižė šunes ir kepino karšti 
saulės spinduliai. Tvenkinių 
ir Kenos upės srovė nusidažė 
raudona spalva.

Ir saulė tomis dienomis te
kėdavo raudona. Ji, lyg gry
no kraujo kamuolys, slinko pa 
dange tiesiai į Paryžių.

Revoliucija vis šėlo.

Pusplikės* nuodėmėm 
krovusios aštuoniolikto
mečio ištvirkėlės užsilipo

fcenoji auklė ten pat Rai jam pranešė, kad Antua- 
krito nuo revoliucionieriaus1 netė nori su juo pasikalbėti, 
rankos. Senutės kraujas rau- Kiek nustebęs Robęspjeraa 
donai nudažė marmurines pi-'ištarė: I
lies grindi*. 

Liudviką atskyrė nuo An-
Prašau.

DETROITO LIETUVIŲ ZNOS

BEST SIOE
Varduvės Gražiai 

Paminėtos

Liepos 31 d. Sv. Antano pa
rap. komitetu rūpesčiu Lietu-

Antuanetė įėjo truputį susi-' vių svetainėj surengta puota

moaaičio iš Elizabeth, N. J., 
D. B. Brazis, Dolfina Bak- 
šaitė nuo jaunimo, P. Yar.ne
kas, Ignas Bakšis papasako
jo, kaip Detroite organizavo 
Sv. Jurgio parap., kaip, ka
talikų darbštumu, išaugo net 
trys parapijos, Parapijos ko
mitetas įteikė aovaną. Publi
ka sustojus triukšmingai pa-

tuanetės, kuri viena ranka lai-' jaudinusi. Pakėlė savo gražią-[kun. Ignoto F. Boreišio var-, pveiki®0 ir kitus Jgnotus: Ba 
kė senutę auklę, antrąja stip
riai buvo įsikabinusi į brolį.

Kai saulėlydis raudonai nu
dažė Luenvellų pilies sienas, 
tą pirmąjį vakarą Antuanetė 
pilyje buvo viena.

ją galvą, žiūrėdama, tiesiai ' dadieniui paminėti. Per puo-'kbi> Ivanauską, Bagdoną; vi-
diktatoriui į akis. Jos akys!tą gražius linkėjimus sudėjo:
susitiko su Prancūzijos vil
ko” akimis.

— Prašau, išleiskite mano 
brolį.

Penktadienis, rugp. 6 d., 1937

paprastu vaišingumu lr drau
giškumu. Mykolas atlankė sa
vo tėviškę Sidabravo parap., 
Isteikią kaime. Veronika Nau 
jamiesčio parap. Mazgalgolio 
kaimą, kur radę daug atmai-

metų šioj šalyje negirdėję 
paukščių čiulbesio, buvo 
pamiršę apie Lietuvos paukš 
čius ir tyrą orą. Dabar pa 
matę, koks skirtumas. 

Aplankė Panevėžį, Pasvalį,

ir

Papasakoję apie pergy- gįržus, Rozalimą, Šeduvą, La
ventos karo baisumus. Tik 
geležiniui žmonės tegalėję iš
likti. Nors ir dabar yra už
tenkamai vargo, bet jaunoji 
karta labai energinga, links
ma. Linksmumo Lietuvoje da
ug, ir labai daug, priduoda 
įvairūs paukšteliai. Per tiek

Įviją, Švediją ir kitas vietas. 
Visur įdoniavos žmonių gyve
nimu ir pramone. Apie Kė
dainius, sako, tai agurkų au
ginimo eentras ir pomerandų.

(Nukelta į 5 pusi.)

Tai. Ofisot Res.:
LAksyette 4017 8456 W. 69 St.

Tel. namų: .
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadie 

pagal sutartį

LlfcTUVtAl DAKTARAI
TaL CAMal IMI

M F. C. TONAS
GYDYTOJAM ia CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 1—4 br 7—9 ved. vakare

Ketvergaia psgsl sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tat 0A1U1 0408

si išvardintieji yra geri pa
rapijos rėmėjai. Ant galo ge
rb. kleb. kun. I. F. Borėjais 
išreiškia padėką už prijauti
mą ir ryte už skaitlingą da
lyvavimų mišiose. Seserų rū
pesčiu, altoriai buvo papuoš
ti gėlėmis.

Po visam buvo pasilinksmi
nimas.

M. Bendoraitis, parapijos ko
miteto pirm., muz. J. A. Bla- 
žis nuo choro, Ona Tautkio 
nė šv. Rožančiaus dr-jos va- 

Galvos nenuleisdama Žifirė-Įrdu, Valerija Stepulionienė^ 
jo į Robespjerą, Kev ulinei o- j Moterų Sąjungos 64 kp. var.

J

apsi- 
šimt- 

ant

3.
Gili naktis kiek 

'kraujuotą Paryžių, 
altorių, o kraujo ištroškę re- gįa kitur slankiojo
voliucijos vadai nugalabino Į revoliucionierių būreliai, ieš-
bažnyčios tarnus, išgriovė 
šventoves

Grafų Luenvellų pilyje dar 
buvo ramu. ,Nors toji feodalų 
tradicijose pasinėrusi pilis 
Stūksojo netoli Paryžiaus, bet 
revoliucionierių ranka jog dar 
nebuvo palietusi.

Jos savininkai Antuanetė 
ir Liudvikas buvo dar visiš
kai jauni. Jie buvo našlaičiai. 
Motina mirė gimdydama Tn- 
tuanetę, kai Liudvikas ėjo 
ketvirtuosius amžiaus metus. 
Grafas Luenvellas nepernešė 
mylimos žmonos mirties, ėmė 
krimstis, liūdėti ir pagaliau 
nuėjo ir jis paskui savo žmo
ną. Antuanetė ir Liudvikas 
liko našlaičiai, auklėjami se
nos auklės.

Tuo laiku, 1793 m., Liudvi

kodami aukų. Robespjerag lin
ksminosi prie vyno taurės se
no vienuolyno salėje. Jis pasa
kojo, kokias aukas rytoj pri
glaus giljotina. Pasmerktųjų 
eilėse buvo ir grafo Luenvello 
vardas. ;

Pasmerktaisiais pripildyta
me Bastilijos kalėjime, Luen
vellas neramiai žvalgėsi į Pa
ryžiaus gatves. Savo likimu 
jis nesirūpino. Perdaug jame

nuramino jautėsi jos grožio už- ,du, Jonas žyrinas, ką tik grį-
Bet ir tai, burtas. Jig ryte rijo Antuane-' žęs iŠ Rytinių valstijų, atve- 

tę. Geidulingomis akimis per- J žė sveikinimą nuo kun. J. Si- 
žvelgė visą, lengvai drebantį
jos kūną. Lyg nuo ko gindamasi mo

suodavo rankom ir sukniubda-'— Išleiski te mano brolį. Lu
envellų giminė amžinai busvo * minkštasuolį, 
jums dėkinga. Tamsta esi ge-
ras žmogus, - Šiuos žodžius l K1“0*”08 atvedė
ji iStarė su dideliu vargu. ’ keiias auk«' TarP «

Gerai! Keisiu, bet ttk už h“VO ir ffraf" L“nveilae. Jia 
ger» atlyginimų, - ir artinosi
prie grafaitės.

Mykolas, Veronika Lukoše
vičiai praleidę atostogas Lie
tuvoje grįžo pasitenkinę ne-

— Dėl atlyginimo neabejo
ki. , , ■

Taip, neabejoju! Tamsta
telijo, kdųadvMių, Javelių sayimi maju atlyginsi 
giminės kraujo, kad' b«Uai' Tamstoj br6jig gyva*.4'Šį 
drebėtų dėl beeiartinahčios vakar^ jauksiu tavęs. Supra-
mirties. Bet kas bug su Antu- 
anete, «u pilimi f...

Ir jo širdį suspaudė skaus
mas. ' ,

*• .• . ė’t njt

Pakilęs viršum liepų, alėjos 
mėnulis apšvietė Antuanetės

tai! — Šiąnakt! Kitaip — ta
vo brolis mirs.

Antuanetė suprato. Ji visa 
'konvulsiškai drebėjo. Robes- 
pj eras siekė ją apkabinti

mas žvilgio į smalsuolių mi
nias. Kartaig jo akyse sužibė
davo apmaudas ir skruostai 
konvulsiškai trūkčiodavo.

Liudvikas žinojo, už kokią 
kdinlj sesuo galėjo išplikti .jo 
gyvybę. Pats Robespjeras atė 
jęs į kalėjimą pasakė jam tai, 
su karčiu pasityčiojimu.

— Begėdi! — atkirto Liud
vika*. — Manai dėl mano gy
vybės gulėsiąs išniekinti gar
bingąjį Luenvellų vardą? Ne! j

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nao 9 iki 12;

auo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CAMal 0688

OIL A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS lfi CHIRURGAS

VIRginia 1116 <070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyros seredą, 
sekmadieni susitarus.

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

LIETUVIAI D AKTAl
■DDŪTKOčiSNM-

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

8147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVI^ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

r*“
LIETUVIAI ADVOKATAI

TaL LATayetta 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

DR, B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 83rd Street

Chicago, Illinois
TeL HEMIock 6111

JOHN B. BORDEN

ka® ja« buvo baigęs P*ry>įkap»b<rį. Ji stovėjo prie lango 
žiaus aukštąją mokyklą, o ,Aji- 
tuan-etė keletą metų lankiusi 
Belgijos seserų kolegijų.

2- ■ -.5L
Kraujo ištrokusi ranka iš

tiesė ir į grafų Luenvellų pi- norais., liūdnai žvelgė į didžią-

rankom suspaudusi galvą.

Ant parketo išsitiesė jos, už 
lango augančių gėlių ir palmių 
šešėlis. Blanki mėnulio šviesa 
slankiojo baltomis pilies sie-

— Neliesk! Kaip drįsti...
Neliesk!... _ lyg n. s*vu bab J‘ ■»<**» aP8»»h«»y<>

irki ’ O aš mokėsiu drąsiai mirti!su sušuko Antuanetė ir išbėgo.

Jau iš vakaro buvo išleistas

druidai

Antuanetė klausėsi smalsuo
lių minios šūkavimų, švilpimo,

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Petnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. RockweH SL 
Telefonas REPubiic 9600

TaL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ 0TDTTOJA1

3259 S. Halsted Street 
CHICAOū. IIXu

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 
• 7 Iki d vakare

Trečiadieniais Ir Seitadlenlals 
pagal sutarti

Bastilijos kalėjimo sąrašas aul trukšmo, Ji norėjo dar kartą

lį. Liudvikas buvo nuteistas 
mirti. Už ką —,nė vienas ne
pasakė.

Gal būt .už tai, kad Luenve
llų pilies aukštieji bokštai tie
sėsi į dangau® mėlynu, kai už 
tai, kad grafas buvo jaunas ir 
gerai pažįstamas Paryžiaus 
visuomenės. O gal ir už tai, 
kad jis nėjo eu revoliucionie
rium Robspjeru.

Bet ar giljotinai reikia žino
ti už ką?

ją grafų Luenvellų tragediją.

Pažvelgė mėnuls į Antuane
tės ašaras, sudrebėjo ir pasis
lėpė už medžių. ,

Vakar buvo nuvykę paa Ro
bespjerą geriausi Liudviko 
draugai: grafas Baussus ir 
baronas Augusta® Burboms. 
Prašė jaunajam Luenvejlui 
malonės, bet revoliucionierių 
vadas buvo kietas.

Antuanetė staiga sujudėjo.

kų paskirtų giljotinai. Šiuo
kart grafo Luenvello pasmer
ktųjų. eilėse dar nebuvo.

Robespjeras vis laukė. Jis 
tikėjosi jos sulauksiąs, nes ar 
gali ko nors gailėtis sesuo 
dėl savo mylimo brolio gyvy
bės? ,. i ; 1 i ! f

TAčiau Antuanetės nesulau
kė. Ji savo pilyje vaikščiojo

pamatyti savo mylimąjį brolį 
ir iš jo akių išskaityti, ar ne
pyksta jis, kad ji jo negelbė
jo Robespjero pasiūlytąją Bą-
Jyg». ,

Ant ešafoto pasirodė Liud
vikas.

Minia nutilo. Ją užbūrė 
drąsus pasmerktojo laikymą
si* Grafo krūtinė kilonjosi

KM & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, 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 1018 
Rea. TaL Republic 6047

Offiee Hoora
2 to 4 Wtd Z ts • P. M. 

8und»y h/ Appoė.ntment

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN ud SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valaoffos

Nao 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal autartj 

Ofieo Telef. BOUIevard 7820 
Namq Telef. PBOapect 1988

TeL POUlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Jai reikalingas kraujas — — Dar kartą mėginsiu gel-

kaip šešėlis, išbalusi, suvargu-Į jaunatve ir galingai trykštan- 
ei, užvenktom akim. Kartais čia jėga. Šaltu, giliu žvilgiu 
supurtindavo ją šalti Šiurpu-1peržvelgė visus susirinkusius, 
liai ir lyg be sąmonės kartoda1 norėdama® pamatyti ką
vo:

— Neliesk!
Neliesk!
=====

Kaip
, • į

drįsti.
iš artimųjų.

Antuanetė pakėlė galvą.

nors

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH 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- i 
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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT ISMOKfiJIMO APDRAUDA DYKAL

EMIL DENEMARK, Ik.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė, ’ TeL Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OH8AJ3

4729 So. Ashland Avė.
8 lubee

cancAoo, hjl

TeL OANal 8181

DR.S.1IEŽIS
GYDYTOJAI B 0KZBUBGA8 

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

Seredomie1 ir NedSl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPnbiic 7868

TeL Ofiso BOUIevard 6918 14 
Etas. KENvood 6197

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:89—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijos ToL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso v»L: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reaideaeija
8989 So. Claremont Ava.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal aptarti

Tel CANa' 0887
Res. PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
6660

esses

OFISO VALANDO8:
NmMUomia nao 10 iki 13

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietą ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TM. YARde 0994 

Ben.: ToL PLAaa 8400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Npdčlįęmia nuo lO iki 12 dieną

1

OI. J. SHHCLMU
<4 TIS «ŪGRĮ2O 

U
Notodo Seimo, Atlantic CMly 

praktikuoja to metų 
tarnas tr Otrrilne Ligos 
jo epocttaybA 

Vata n Ooa U-l« AM. >-«, 7-t P. M. 
RfieldSnotja II« to. SOth Avs.

1*1. Otarrn
IMA Wmt ISth Street 

Cissr^ Iii.

Offiee Phone Ben. and Offiee
PROspeet 1028 1369 S. Leavitt St
VaLO-4pp.tr 7-evak. OANal OTOt

DR. J. J. KOWAR
(KOWAB8KA8)

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

NedėUom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LATtyrtta 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal intsrtj.

Tel. Otc. RKPeblle 7<e«
Metiaee Park ISO

DR. A. R. LAURAITIS
DIHTI8TA8

2423 Wett Muiuette Road
Antrad., ketvirtai lr aenktadlenlalr

•-1J v. rytų: 1-t P. P-: v. v.
leitadlanlals nuo I V. r. Iki 1 p. P

--161 Broadvajr 
MELROSE PARK. ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nue 
10 v. r. Iki t vai. vakaro 

tcitadlenlala 'nuo 1 v. Iki t v. v. 
ftakmadlenlata pesai sutartlsa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Artesian 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 

6 iki 8 vaL vakaro
130 WTel. Office Wentworth 6330 

Rea. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’telrrme ••redomia ir anhatnmia

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitaria

Subatoms ClceroJ 
UU So. 4tth Ct

Nuo S iki • vai. vak.

Chicagos lietuvių Iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical Aaaociation lr American 
College of Surgeons, yra Class A 
rftiies. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokltėa 
jos patarnavimu 8700 W. 69th 81., 
tsl. HF.Mlock 6700.

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



Penktadienis, rugp. 6 d., 1937 DHIUUIS
Detroito Lietuvių Žinios tiauskienėe. Vyrams gelbėjo niame piknike jisai “šiur

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Lukoševičiai važiavo ir su
grįžo Švedų linija. Džiaugia
si visu patogumu ir geru vai
šinimu. Klaipėdoj bagažų ne- 
krėtė ir visur mandagiai bu
vo sutikti. Patarė, kad, tu
rint ištekliaus, geriausia ato
stogas praleisti Lietuvoje, 
nes esu per trumpų, laikų su
jaukėję ir sveikatų sustipri
nę.

Jonas, Marijona Zyrinai bu 
vo išvažiavę į Elizabeth, N. 
J., į giminaičio a. a. Motie
jaus daina šermenis. Ta pro
ga aplankė keletu Rytinių 
vaisi, miestų, pasisvečiavo 
pas senus pažįstamus, susj- 
“|ažino su kun. J. Simonaičiu, 
turis esu labai draugiškas, 
girdėjęs, kaip komp. J. Žile
vičius bažnyčioj vargonais 
grojęs.

Visko Po Truputį

LAWRENCE, MASS. — 
“Palangoj” atostogauja kun. 
J. Petrauskas su savo altori- 
stais iš Broekton, Mass. Vai
kučiai apsigyveno Sv. Pran
ciškaus parapijos sodaliečių 
vasarnamyje. Jie džiaugiasi 
ir labai patenkinti gavę “real 
vacation”.' Tik nusiskundžia, 
kad vienų savaitę esu per 
mažai ir kad jiems visų va
sarų nenusibostų.

Kelionę atliko nauju auto 
mobiliu.

.T. Zyrinas laiko alinę Lie
tuvių svet. name, yra “Drau
go” skaitytojas if rėmėjas
visų reikalų.

vestsaidietis kontraktorius Jo 
nas Stumbris. Prie vartų dir
bo Pranas Vaičekauskas, An
tanas Traškelis ir L. Petke- 
lis.

VVest Sidės moterys — Do

bus su Panevėžio choru. 
Ačiū Rapolo Baliausko cho

rui, kurs visų dienų skambini 
dainavo.

Aštuoniolikiečių
Piknikas

Lygos Išvažiavimas 

Motinų ir Dukterų

servus, 87-tos ir Western a v 
rugpiūčio 8 d. Visos narės su 
savo draugais ir draugėmis 
kviečiamos atsilankyti. Bus 
žaidimų ir dovanų.

Visi ir visos į šį piknikų.
Komisija

Ačiū ciceriečiui Mykolui 
Jok u bausk ui, kurs suorgani-

micelė Oasparkienė, Morta zavo Cicero jaunuolių chorų.
Miliauskienė, Rimkienė ir ki
tos — pasidarbavo prie ice 
creamo. V yrai — Antanas Fa
bijonas —r prie “rūtų darže-Jonas če riauk a, seniau gy 

venęs CIevelande, o dubarilio”, o Andrius Radzevičius

Ateinantį sekmadienį visi 
keliai ves į Vytauto Parkų. 
Mat, ten įvyks Dievo Apvai
zdos parap. piknikas. Aštuo 
niolikiečių piknikai visuomet

Ačiū įžangos lr serijų ti- pįjnį gyvumo ir įvairumo, nes 
kietų platintojams. Jų darbas Un sutik8į ig vibų ko.
bus nemažas, nes išplatinta lonij Ir tik p^ikalbėk 8U

_ ir. i-o....

Ashtabiula, O., svečiavosi pas 
J. P. Pyragius ir kitus drau
gus.

prie sportiškų lazdelių. Ele
na Aleknienė ir J. Zalatorie
nė prie sūrių ir “Rūtos” sal-
dainų. Prie gardaus kugelio, 
kepimo gražiai dirbo J. Sau-

Bugp. 29 d. bus didelis ma- jr E Tanlkieaė 
sų parapijos seserų piknikas.
Seserys darbuojasi, lanko bi
znierius ir parūpi jonus; turi 
surinkusios daug dovanų. Ju
lė, Ona Adomaitės automobi
liu seseris pavežioja, už kų 
joms ačiū. Piknikas bus Beech 
Nut Grove. Visi lietuviai kvie 
čiami dalyvauti. Koresp.

Vieša Padėka

Amerikos Lietuvių Motinų 
ir Dukterų lyga rengia me
tinį išvažiavimų į Forest Pre

Sv. Pranciškaus parapijoj; 
choras rugpiūčio 1 dienų, spe
cialiu busu važiavo į Salis- 
bury Beach. Diena pasitaikė 
graži. Maudės ir gražiai link
sminos iki vakaro.

Ne padvigubinta, bet patri
gubinta energija rengiamasi 
prie iškilmių — L. R. K. Fe
deracijos Kongreso, kuris į- 
vyks 24, 25 ir 26 dienomis.

Kun. F. A. Vinnauskis, Šv. 
Petro parapijos klebonas, So. 
Boston, Mase., rugpiūčio 3 d. 
turėjo savo parapijos vaiku
čių išvažiavimų “Palangoje”. 
Tų pačių dienų svečiavosi čia 
kun. švagždys iš Broekton.

“Draugo’’ vasarinio pikni
ko rengimo komisija reiškia 
gilių padėkų visiems pikniko 
darbininkams ir darbininkė
ms ir minioms žmonių pikni- 
kan atsilankiusioms. Ačiū vi
sų Cbieagos parapijų klebona
ms ir .jų asistentams už pa
raginimų žmonių iš sakyklos, 
kad skaitytų “Draugų” ir 
remtų atsilankymu jo pikni
kus ir kitus jo parengimus.

Ačiū visiems biznieriams 
prisidėjusieins prie pikniko 
parėmimo su dovanomis. Ta 
proga daugelis atnaujino 
“Draugo” prenumeratų. Bu
vo ir tokių, kurie “Draugų” 
naujai užsirašė, o kiti atsitei
sė užvilktas prenumeratas.

Turime priminti, kad visi 
pikniko darbininkai ir darbi
ninkės savo darbuose pasižy
mėjo.

Ciceros vyrai, vadovauja
mi Vlado Šemetulskio ir Juo
zo Motekūčio, gerai svečius 
vaišino. Pranas Melekauskis 
su savo žmona ir Jurgis Vil- 
čauskis gražiai darbavos ga- 
spadoriškoj būdoj.

Town of I^ake Juozas Li
sauskas su savo pagalbinin
kais taip pat gražiai darba
vos. 1

Buvo ir kitų talkininkų, 
prie kitų įvairių biznių.

Ačiū biznieriui Jos. F. Bu- 
drikui už piknikui suteiktos 
dovanas — už skalbyklų $69 
vertės ir lempų $10 vertės, 
už garsiakalbį ir garsiakalbio 
vedėjui už tos dienos darbų.

Ačiū trokų savininkams 
bridgeportiečiui Liesiui, mar- 
ketparkiečiui biznieriui Juo
zui Mondzejevskiui, Brighton 
Parko Simonui Gotautui, We-^ 
st Sidės St. Fabijonui ir An
tanui Tičkui iš Brighton Pa
rko.

Ačiū lietuviškų radio va
landų vedėjams už pikniko 
išgarsinimų.

Ačiū Roselando Šakar Ma- 
kar moterų chorui, kurs la
bai užimponavo. Mat, choro 
narės buvo pasipuošusios kai 
po veselninkės ir savo užduo
tį šauniai atliko. Dainavo gra
žias dainas ir labai sutarti
nai. Aplink jas nuolatai bu
vo žmonių būriai.

Ačiū Panevėžio chorui, kurs 
po vadovyste Onos Budaitie- 
nės, labai suįdomino piknikie- 
rius. Tik gaila, kad dėl sva
rbios priežasties biznierius 
Mykolas Vertelka, iš Brigh
ton Parko, negalėjo savo sti
priu balsu tų dienų prisidėti 
prie minėto choro, bet yra 
žinių, kad “Draugo” rudeni-

iš viso 15,000 tikietų. Dau
giausia pelno davė serijų ti
kietai, prie kurių ėjo J. Bu
driko aukota skalbykla, lem
pa ir Kubaičio dovana. Vųsi 
šio p:kiliko darbuotojai ir ki
ti “Draugo” rėmėjai kvie
čiami į talkų ir rudeniniam

jais, tai tuojaus išgirsi, kad 
tai yra buvę aštuoniolikiečiai. 
Kad ir toliaus šiandien gy
vena, bet su aštuoniolikiečiais 
negali persiskirti ir svarbes
nių progų nepraleidžia, jų ne
aplankę. Dabartiniai aštuonio
likiečiai iš to džiaugiasi ir

“Draugo” piknikui, kuris bus Jwo sykiu 8av0 gcrb kle 
Darbo Dienoj, Vytauto par
ke. Su serijų įžangos tikie- 
tais į piknikų yra skiriamą 
net šimtas gražių dovanų.

bonu priešakyje širdingai 
kviečia į savo piknikų.

Kvieslys

Restorane pasidarbavo Bri- 
dgeporto moterys, vadovau
jant Uršulei 'Gudienei ir Juo-Kun. J. Jaučius, MIC., La- 

vrenoietis atvykęs iš Hins- zaĮ’inai K”'
I I-v -o .ev. o lA v v v u me e sfe va e v CJ 1*1 *e

dale, III., keletu dienų viešė
jo pas savo tėvelius. Rugpiū-

lbėjo: Budrovičienė, Seklec 
kienė, Paleliūnienė, Mačeikie- 
nė, Ona Kazlauskaitė. Priečio 2 d. išvažiavo į Thomp-,

8OD, Conn. Išsivežė ir kun. ‘ Brl‘i?ePorto ’k)™™
F. Aukštikalnį, S. J, kuris P“"darbav0 Jonas Dimša ir 

Budrevičius.visų mėnesį praleido Lawre- 
nce, nes mūsų klebonas kun. 
P. M. Juras, porai savaičių 
buvo išvykęs Kanadon ir Pit- 
tsburghan į Kunigų Vienybes 
seimų.

Brighton Parko skyrius bu
vo gerai susiorganizavęs. Vy
tai buvo vadovaujami Vlado 
Valskio, o moterys — Marci- 
jonos Navickienės ir M. Sa-

....  j , ■

V. Kaupinienė rugpiūčio 3 
d. turėjo opeacijų Clover Hill 
ligoninėj.

jas ir vaikinams, tik neteko 
sužinoti kada.

Pikniko dienai oras pasi
taikė kųogražiaųsias. Visi at
vykusieji buvo patenkinti vi
sa pikniko tvarka.

Pikniko Reng. Komisija

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai romia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Rafitosis (bad breath) quickly yields 
to Listerine, safe antiseptic end

iSlthcr becauM oi stomaoh dlsturbaocea. (rod 
fermentation, or the wearln( oi taisė teeth, oid 
peopie fraquastly.lis«shaUtaaia (bad breath). 
No troader etba

Būt aow Science haa loaad that tMhMulor 
nejbKnoiraaee oi Liaterlne wffl olten overeome I 

mouth odora duo to tho fermentation oi tiny 
biu of food on mouth, teeth, or dental pieta 
surfaeea.

Thia aate antiaeptic and tjuiek deodorant 
morka quicldy. lt cleanaeo month, toeth, and 
sum aurfacea. Holu fermentation aad putra 
faetion, a major cause of odora, and than 
counteraeta t^e odom thomodvas.

Try uaing IJsterine every two or three daya. 
See how much more vrh.oieaome it leavee yout 
mouth. How lt aveetena your breath. Immber* 
Pharmacal do., St. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 

halitosis with LĮSTI3-11 i 1;
HHMMM

r^=

SKAITYKITE “DRAUGĄ
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Myltnttems — Vestuvėms —■ 

BankleUms — laidotuvėms — 
Papuošima uis.

Phone LAFAYCTTB MM

.tt
ONA ZALKIENĖ

(i»o tėvais Patkaitė)
Mirė rugpiūčio 3 d1., 1937

m., 11:15 vakare, sulaukus pu
sę amžiaus.

Kilo iŠ TelSių miesto, Ra
seinių apskričio.

Amerikoj atgyveno 86 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

penkis sūnus: Adolfą, Joną, 
Jurgi, Urboną lr Povilą, ketu
rias marčias: Mlnnie, Marijo
ną, Rozaliją lr Lorraina, tris 
dukteris: Eleną, Marijoną lr 
PrancUką, tris žentus; Joną 
Sprauz, Vladislovą Slack, Pet
rą Comorato, anūkus h- anūkes 
lr daug kitų giminių ir drau
gų: o Lietuvoje brolį Juozapą 
Petkus, ir brolienę Barborą lr 

, kitas gimines.
Kūnas pašarvotas 5133 W. 

Roosevelt Road, tel. Cicero 
0291.

Laidotuvės įvyks Seitadienį, 
rugpiūčio 7 d. IS namų 8 vai. 
rylo bus atlydėta į Sv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldlų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gamines, draugus-ges ir paiy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
žentai, Marčios, Anūkal-įės, 
Brolis, Brolienė lr Giminės.

Laidotuvių direktorius Anth- 
ony Petkus, tel. Cicero 2109.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I

A U D III A M PC PATARNAVIMAS AIVIdULANul DIENĄ IR NAKTJ

TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 K A1 MIESTO DALYSE

lacbawicz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. Ii

Motinų arkibralija rugpiū
čio 2 d. laikė mėnesinį susi
rinkimų ir turėjo pamokas 
Dvasios vadas kun. P. M. Ju
ras aiškino apie bedieviškųjį 
komunizmų.

Sodalietės ilgai minės savo
uždaras rekolekcijas, kurioms 1
vadovavo kun. Aukštikalnis,' 

’ Į
S. Ją Girdėjau, tnūsų klebonas Į 
užsikvietė misijonierių duoti 
panašias privačias rekolekci-

Vakacijų metu žmonės iŠ 
mažesnių miestų važiuoja į 
didmiesčius ir priešingai. M. 
ūriškevičiūtė buvo išvažiavus 
atostogauti Rochester, N. Y. 
Gi Kirmelų giminaičiai vieši 
iš Cbieagos pas juos. Jie yra 
seni draugai, pažįstami mūsų 

i gerb. klebono. Aušrelė

AMERICA’S 
LEADER AT

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.
KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
rasttnėje

pflOifaK

Įįl !\ -*

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACri'M-CI.EAffER 
ATLIEKA 32-DARBUS

S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

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 minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabaeh Avė., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA » DIDMAUMA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCB
DIENĄ IR NAKTĮ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742 
4BO5-O7 80. Hsrmftage Avė.
4447 South Falrfldd Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykit* mūsą Lietuvių radio programą Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. rtotiee (1420 K.) — Pranešėjai 

P. iALTIMIERAS

OAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Oeriaojnaa patarnavimap — Moteris patarnauja 
Minus M00 _. «20 W. ISth Ava.

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

S. M. Skalas
1.1. Zolp
Ezerskis ir Sies
Juozapas Enkkis
P. 1 Ridikas

1410 So. 49th Ct, Cieero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. We»tern A^ 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089 i

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Di l Ils F 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $16.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3658 VVest 11 lth St, 

Telefonas BEVerly 0008 
skersai 6v. Kazimiero kapinių vartų.



PBttgaa Penktadienis, rugp. 6 d.,
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DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO-AUG. 8,1937

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.

Vaišės, žaidimai, giliuko išbandymai, šokiai prie šaunios muzikos, šir
dingai kviečiame visus Chicagos lietuvius, o ypač buvusius aštuoniolikie- 
fius- KLEBONAS IR KOMITETAS.

KONSULO KALBA
(Lietuvos Konsulo Petro Daužvardžio Kalba, 

Pasakyta Įteikiant Gedimino Ordinus 
Kun. I. Albavičiui ir L. Šimučiui)

Didžiai Gerbiami Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino Ordino Kavalieriai ir vi
si čia susirinkusieji Jų Ger
bėjai — Lietuvos sūnūs ir 
dukterys! Leiskite man suri
šti čia pasakytąsias įvairias 
ir gražias kalbas bei čia esa
nčias ir nesančias kilniąsias 
lietuvių širdis stipriausiais 
Gediminiškais ryšiais.

D. L. K. Gedimino laikai 
Lietuvos istorijoje yra skai
tomi stipriausiais ir galin
giausiais Lietuvos valstybės 
laikais. Tam atžymėti ir Ge
dimino didvyriškumą tautoje 
įsąmoninti yra įsteigtas Ge
dimino Ordinas.

Gedimino ordinais atžymi 
tuos, kurie eina Jo pėdomis 
— dirba Lietuvai bei lietuvių 
tautai patys ir pavyzdingai 
tvarko bei veda lietuvių gy
vąją armiją — visuomenę.

Šiandien apdekoruojami as
menys, gerbiami, Kunigas Ig
nas Albavičius ir p. Leonar
das Šimutis, yra tikri Gedi
mino ainiai — jie visuomet 
dirbo ir dirba Lietuvai ir lie
tuvių tautai. Jų darbų skait
liuoti arba pasakoti nėra rei
kalo — jie gyviesiems lietu
viams yra aiškiai žinomi.

Kun. Albavičius ir p. Ši
mulis yra idealoginiai ir sa
vo veikimu artimai susiję. 
Vienas dvasiškis, kitas svic- 
tiškis — abu katalikai ir ne
nuilstami visuomenės veikė
jai. Abu kartu dirba irtsėk
mingai lietuvišką vairą išeivi
joje vairuoja. Juodu Lietuvai 
ir lietuvybei yra padarę la-

žmonių nuopelnus Lietuva į- 
vertino ir J. E. Lietuvos Pre 
z-'(lentas Antanas Smetona a- 
pdovanojo Juos Gedimino or
dinais — riki jų (commander) 
laipsniais.

Šitie apdovanojimai yra la
bai svarbūs ir reikšmingi: &- 
pdovanojamieji asmens apde- 
koruojami garbės ženklais ir 
padaromi Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino Kava
lieriais ir įpareigojami vyk
dyti garbingojo Kunigaikščio 
žygius — kovoti už tautą ir 
valstybę. Apdekoruojant vi- 
sucmenės vadus, simboliškai 
apdekoruojama visa jų va
dovaujamoji visuomenė. Tad 
kun. Albavičiaus ir p. Šimu
čio apdovanojimu, apdovano
jama ir visa Amerikos lietu
vių katalikų visuomenė.

Šitie apdovanojimai ir ši
tas bankietas reikia skaityti 
reikšmingais ir tuo, kad čia 
dalyvauja ne vien tik vietos 
žmonės, bet ir svečiai iš Lie
tuvos — Lietuvos Sefono At
stovai. Tas priduoda įvykiui 
didesnės reikšmės ir dar ar
čiau sujungia Lietuvą su A- 
merika ir Lietuvos lietuvius 
su Amerikos lietuviais. Tokio 
iškilmingo ir reikšmingo ap- 
dekoravimo Amerikoje dar 
nėra buvę.

Tad, aš visu kuo labai džiau 
giuosi ir laikau sau didele 
garbe bei malone pareiga ga
rbinguosius Gedimino Kava
lierius, Kun. Albavičių ir p. 
Šimutį, sveikinti ir vardan 
lietuvių tautos vienybės bei 
stiprybės įteikti Jiems reikš
minguosius

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGOJ

T »
Antrad., rugpj. 10 d., J. E. vyskupas M. Reinys atvyksta 

į Chicago. (Valanda ir vieta bus vėliau spranešta). Tą pa
čią dieną vakare pagerbimo bankietas, PaBner House.

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

Ketvirtad., rugpj. 12 d. Šv. Antano parap., Cicero, III.

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

Šeštad., Šv. Juozapo bažnyčioj vakare.

Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 7:30*vai. Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

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

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

Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.
Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana 

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

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

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

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

Moterų Sąjungos 18-jo 
Seimo Koncertas Ir 

Šokiai

Rugpiūčio 16 d., pirmos sei 
mo dienos vakare, Šv. Pan. 
Gimimo parapijos salėj ren
giamas šeiminis koncertas, o 
po koncerto bus šokiai.

Koncerto programoj daly
vaus mūsų žymūs menininkai 
būtent, M. Janušauskienė, O. 
Biežienė, Saboniai su dukre
le Sylvia McElroy. Be to va
rgom B. Janušauskas padn-

bai daug. Jų ir jų vedamų nūs.

SV. KAZIMIERO AKADEMIJA TURI 
GARBES VAIŠINTI JAU Iš EILES 

4-ų VYSKUPĄ...

Nebuvo Chicagoj svarbes- pažymėjo* J. E. didelį prie- 
nio įvykio, kuriame, be savo lankumą ir susiinteresavimą 
“paprastų” darbų, ARD ne- Alncrikos Lietuviais) už tai ir 
iLntų dalyvumo. Draugija gra mes, Amerikos lietuvaitė“, 
žiai pagerbė ir vaišino a. a. laukiame J. E. atvykstant ir 
vyskupą Matulevičių, J. E. norime jį arčiau pažinti, kad 
vyskupą Bučį, J. E. vyskupą jisai ir mus pažintų ir mūsų 
Matulionį ir dabar turi ypa-. organizacijos tvarką ir dar- 
tingos garbės rengti pageriu- bus. Jžuuga į rengiamą poky- 
mo puotą J. E. vyskupui M. lį $1.60. B.
Reiniui. Tai bus rugpiūčio 22
d., ftv. Kazimiero auditorijoj.
Ten bus rinktiniai svečiai, gi 
mūsų akademikės rengiamos 
pasirodyti “in full splendor”. 
Programa bus ypatingai pri
taikinta svečiui pagerbti.

ARD centrui pirm. A. Nau
sėdienė turėjo garbės J. E. 
vysk. Reinį sutikti Lietuvoje, 
(tuomet dar nebuvo vyskupu) 
ir ARD susirinkime įvyku
siame rugp. 3 d.

100 Gražių Dovanų 
Darbininkų Dienoj

Pažvelgę į šio krašto ame
rikoniškas organizacijas, pri
sižiūrėsime į jų susirinkimus, 
piknikus ir kitokius parengi
mus, paimatysime, kad ten 
Tieapseinama be didelių ir gra 
žiu dovanų. Tas dovanas su
aukoja tų organizacijų rėmė
jai biznieriai ir šiaip jau vei
kėjai.

kestros, susipažinti su sefono 
atstovėmis.

Kviečiame iš anksto ruoš 
tis prie šio gražaus koncerto 
ir šokių. Bilietai tik 56c. Juos 
galima įsigyti pas sąjungie- 
tes bei Seimo Rengimo Kom. 
nares.

Sąjnngietės kviečiamos bū
tinai dalyvauti šeiminiuose 
parengimuose. Kuopose bilie
tai yra paskleisti. Būtinai

nierių yra labai daug — virš 
tūkstančio.

Atsiprašome

NORTH SIDE. Rašant a 
pie praėjusį parap. metinį pi
kniką ir kurie jam aukojo, 
apleista mūsų kolonijos žy
mus biznierius ir uolus parap. 
rėmėjas bei draugijų darbuo
tojas V. Nausėda. Piknikui 
jis suteikė didelę auką ir pri
sidėjo prie jo pasisekimo. Tai

CLASSIFIED
IŠRENDVOJAMAS KAMBARYS

Rendon S kambarių pirmas rietas. 
Namas randasi po adresu 2260 W. 
24th Street.

RENDON NAMAS

Rendon 6 kambarių bungalow, 
fumace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10627 So. Roman Avė. 
Krolpkltės J savininką, Mike Krau- 
Jalls, 1048 W. Cermak Rd.

PARDAVTMUI TAVERNAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai |- 
rengtas, gerai Išdirbta® biznis, lietu
vių kolonijoj. Atsigaukit 2666 West 
691h Slreet. 

pgi nebuvo paminėta ir Boy- 
j'fatome, kad ir mes, lietu- Į (ja Co., kuri irgi suteikė di- 

viai tomis pat pėdomis eina- delę aukjJ _ keliolika galio-
rne.

Piknike ar kitokiame pare
ngime dovanos sukelia įdo
mumą ir džiaugsmą jas ga
vusiems.

Šia proga primename, kad 
paskutinis “Draugo” šio se
zono piknikas įvyks Darbo 
Dienoje (Labor Day), rug 
sėjo 6 d. Vasarinį sezoną 
“Draugas” baigs su gausio
mis dovanomis, su tiek dova
nų, kiek niekur ir niekas iš 
lietuvių nėra turėjęs. Pikni
ko komisija yra pasiryžus su
kelti 100 dovanų. Tokį pasi
ryžimą galėjome padaryti dėl 
tcx, kad turime biznierių - rė
mėjų pasižadėjimą paremti 
mūsų darbą. O Chicagoj, Ci- 
ceroj ir apylinkėse gerų biz-

Kur Galima Gauti

PARDAVIMUI FARMA

Parduosiu fermą arba mainysiu 
propertles Chicagoje. 10 akerų ii 
mSs. visi patogumai. Sale Sunset 
Papkės. Kreipkitės J Julius Plach, 
410 Main Street, Lemont. III., arba 
tiesiog ) farmą.nų pieno. Klebonas ir komi

tetas minėtai kompanijai la
bai dėkingi ir ragina savo Namas budavotas 1922 m 

parap. paremti tuos, kurie re
mia parapijos reikalus.

Lietuvytis

EXTRA — DOVANA

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

Kainavo
$76,000, šiandien parsiduoda ui 
$30,001. 5 krautuvės, viršui daktarų
ir advokatų ofisai.

Rendos $350.00 1 mėnesi. Namas 
randasi Bridgeporto lietuvių širdyj. 
Turi būti parduotas J 15 dienu. Kas 
pirmas tam laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi 3265-67 So. Hala- 
ted St. Reikale matykit: M. Plata- 
kia, 8225 So. Union Avė., antros lu
bos. 

REIKALINGA MERGINA

J. E. vyskupui Mečislovui 
Reiniui pagerbti bankieto bi
lietų galima gauti pas:

Kun. M. Urbonavičių, kun.

rys surpryzą sudarydamas
__ ______ _____  gražų duetą, bei kvartetą. Pa-1 kitų, aišku, neturėsime gerų
Gedinūno Ordi-' siklausę gražaus koncerto teks I sekinių.

progos visiems smagiai pasi- Į Taigi ruoškimės seiminėm> 

šokti prie geros Metricks or- pramogoms. S. S.

juos platinkit ir pačios daly , A. Baltutį, kun. J. Paškaus- 
vaukit. Juk tai Moterų Są-jką (Roseland), kun. Ig. A1-. 
jungos dvimetinė šventė, sei- ’ bavieių, kun. H. J. Vaičiūną, 
mas. Jei pačios nei imsime j d. g. prelatą M. Krušą, kun. 
savų parengimų, nekviesime Pr. Vaitukaitį, kun. J. Sau-*

PRANEŠIMAS
Moterų Są-gos Seimo Ren

gimo Komisijos priefiseiminis 
sus-mas įvyks šį šeštadienį,

ypatingai'

TIRED, W0RK OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and

Nuolatiniam darbui advokato offlse. 
turi mokėti angliškai ir lietuviškai 
kalbėti. Irgi turi moloėtl ant rašo
mos mašinos dirbti (typewriter). 
Atsišaukite pas C. Kai., 6322 So. 
VVes-tern Avė.

PARDAVIMUI NAMAS

pain? They should 
Lnow tbat Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains ana dis-

Comfort. Small size only 25 centą.
Mrs. Dorsie W<lliama of Danville, 

Illinois, saga, “I had no ambition 
and waa terribly nervoaa. Yonr Tab- 
lėta belped my periodą and built me 
up.” Try tbem neit mouth.

TABIET5

Manant statyti sau nan.ją namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite a

JOHN VILIMAS •' 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

Mamuelte Park apieMTikėj — 2 Re
tų mūriais namas, abu fletal po 5 
kambarius, 2 dideli kambariai bels- 
inonte, 2 kanų garadtlus, antras na
mas nuo kampo. Dėl informacijų 
Saukit CAiSal 1116.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Priveretan parduoti 2 aukštų namą, 
3 ir 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Parduosiu už $1000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie.
Atsišaukite__3604 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui riglai 6 kambarių bun- 
galovv, Hot Water Heat, 1 car ga- 
radžius lotas 35 x 125. Reikale at- 
sišaukit adresu 6 537 So. Artestan 
Avė , Tel. PROspeet 2267.

Teismas išspręs, kam jis priklaiuBO. gis vaikutis, (DonaM 
Horst), apie kurio pagrobimą vakar buvo rašyta, pasirodė 

riic-n 7 d RPkrptnrėg R įfl” nėra HorstV vaikas, bet kitos moters, Mrs. John Regan,
' „.'Zjt, »' 4339 C«"gress st, kuri ir buvo pogrobus. Policijai

kalienea namuose, 674< So. A- , . . ®. . ’ , „ ,. - , . , , . V,T. . .. , kvočiant paaiškėjo, kad Mrs. Regan lenė, kai buvo atsisky-rtesian avė. Visos kolmitelo. ■ . . .... „ ., ,rus nuo pirmojo vyro ir susidėjus su Reganu, susilaukė kū
dikio, kurį dr. Rose, sufalsifikavęs metrikus, perdavė libre
tams auginti. Nuo to laiko 'motina vaiko nemačius ir neži 
no jus kur jis randasi. Bet kai tik sužinojo, atvažiavo pas 
Harstus ir atsiėmė. Dabar vaikutis patalpintas Sv. Vincen
to prieglaudoj, kol teismas išspręs, kam jis turi priklausyti.

narės prašomos būtinai daly
vauti.

Prašau susirinkti 8 vai. va
kare. S. Sakalienė,

Seimo reng. kom. sekretorė

linską (North Side), kun. A. 
Linkų (West Pullman), B. 
Nenartonj, 6540 Campbell av., 
M. Sudeikienę, 1632 W. 461.h 
st., Burbienę, 6828 So. Rock- 
well st, E. Karnauskienę, 
6727 So. Artesian avė., A. 
Grišių, 1827 Union avė., J. 
Dimšą, 3347 Lituanica avė, 
K. Zaromskį, 4531 Sacramen- 
to avė., Vin. Paukštį, 2714 W. 
47th st., J. Flrazaitį, 2225 So. 
Bell avė, Pr. Vitkų, 1432 S. 
49th avė., ir “Draugo” ofi
se.

Bankietas įvyks rugpj. 11) 
d. PaBner House. Prasidės 
(nevėluojant) 8 vai. Vietų bus 
paruošta tik tiek, kiek iš an
ksto bus užsirezervavę. Kas 
manote būti bajkiete, prašo
mi išanksto užsirezervuoti vie 
tas. Kas norėtų būti grupėje, 
su savaisiais arba draugais, 
praneškite. Apie kiekvieną 
stalą yra dešimts vietų.

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

V
Kun. A. Linkus

CHARLES YUSHIS
OARPENTER '

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokias medžio darbas.l 
■didelius ir mažas, až prieinamą! 
Ikainą. Apkala namas šingeliais.j 
[Dedame stogas.

Tari 35 metas patyrimo.

OHcutufaciuAAol, 
bu TLcdcisuj 7hu>tl&>L, 

Specicduti, 'tvJurmaJte,
■ndt/uruj bud, 'RaJcirbq 

%urdrt....G*dtodUclbu
&pa*£Ghenu4&

4 EOONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doubk lėstedfDoubkAdion!

BAKING ILV POVVDER
Ame Today »s 45 }eonAqo 
25 ounces for 254

Full Pack *•- No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BFEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

Tel. CANal 7514
CHICAGO

SKAITYKITE BIZNIER 
APGARSINIMUS I

PONTIAC
A G ENT 0 R A

Milda Aulo Sales
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
0AUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIfilUS, BA0KT8

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run


