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VYSKUPAS REINYS ŠIANDIE LANKO 
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJA

Ciceriečiai vakar Vyskupą
svečią labai gražiai priėmė

Šiandien JE, Vyskupas M. žiąją Dievo Apvaizdos bažny- 
Reinys lankeisi Dievo Apvaiz- čią.. 
dos parapijoj, kurioj klebo-
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KASYKLŲ SAVININKAS PAKLYDO KASYKLOSE

Telefonas: Canal 7790
3c A 0 0 P Y METAI-VOL XXI

SENATORIUS REIKALAU- |IAPONAIPA£MENANKCWį; VYKSI
J* VEIKTI PRIEŠ PALES

TINOS SULOT Mt

Vakar vakare Vyskupas bu
vo Šv. Antano bažnyčioj, Ci-

. ceroj, kur klebonauja kun. J. 
eias ganytojas pasalos bažny- TT .... . ...v • i i • a i • »Vaičiūnas. Žmonių susirinkocioje pamokslą ir duos palai-’x. , K J v x__x.____ lr, .
minimą ŠŠ. Sakramentu. Da
lyvaus daug svečių kunigų.
Kviečiami ne tik tos parapi

nauja gerb. kun. .Ig, Albavi- 
čius, 7:30 vai. vąkare. Sve-

jos žmonės, bet ir iš kitur. 
Dievo Apvaizdos par. baž

nyčiai, kaip jau buvo rašyta, 
yra naujai išvareuota ir išde^ 
koruota. Ir, pirmiau ji buvo 
skaitoma viena gražiausių lie
tuvių bažnyčių, o ką kalbėti da 
bar. Lietuvos Vyskupo atsilan 
kymo proga aplankykime grą-

tiek, kad bažnyčia negalėjo jų 
sutalpinti. Garbingasis ganyto 
jas į bažnyčią atlydėtas iš
kilmingai. Iškilmėse dalyvavo 
parapijoj veikiančios draugi- 
jcs. Vysk. Reinys pasakė la
bai gražų ir turiningą pamok
slą ir davė palaiminimą. ŠŠ. i 
Sakramentu.

JE. ,'Vysk. Reinio atsilanky
mas cioceriečiuose paliko neuž
mirštamų įspūdžių.

F

Senatorius Black iš Alabama MiMtas 
i vyriausia ji tema

WASHINGTON, rugp. 12. šino. Jie nurodė, kad senatas 
— Prez. Rooseveltas teisėju į privalo laikytis procedūros, 
vyriausiojo teismo vakuojamą nušviesti nominuotojo tinka- 
vietą nominavo senatorių Hu-^mumų tai pozicijai ir kitus 
go Lafayette Black, iš Alaba- dalykus.
ma valstybės demokratą libe- 
ralą. Kadangi senatas vis dar

Anglių kasyklą s»vipigk«« Jesse WilMu, 28 m. amž., aną 
dieną įleistas kasyklpp iįf ten jis vieną vilnas vaikščiodamas 
po susikryžiavusius urvus paklydo. Pagaliau išdegė jo lempu
tė. Apie 40 valandą tamsybėse po urvus klaidžiojo kol Vado 
išėjimą. Čia jis matomas išėjęs iš kasyklą nepaprastai nusika
mavęs. Jo žmona teikia jam pirmąją pagelbą ir kitas vyras, 
gelbėjęs jami išeiti iš kasyklos.

==

WASHINGT0N, rugp. 12. 
— Senatorius Copeland,-dem. 
iš New Yorko valstybės, sena
tui įteikė rezoliuciją. Reikalau 
ja, kad J. Valstybių vyriausy
bė griežtai pasipriešintų An' 
glijos pasiryžimui Palestiną 
skaldyti.'

Šen. Copeland pažymi, kad 
1924 metais Palestinos reika
lu buvo padaryta ir pasirašy
ta sutartis. Anglija yra pasi
žadėjus Palestiną palikti kaip 
buvus ir nieko nekeisti be J.
.Valstybių atsiklauslmo ir be%
jų sutikimo.

Šiandien gi Anglija minėtą 
sutartį neigia ir pati viena 

_ | rūpinasi Palestinos likimu. 
Kas blogiausia, pasiryžusi tą 
kraštą suskaldyti į tris dalis ir 
toliau, kaip tinkama valdyti.

KOVA UZ PERĖJA
SANGHAJUJE JAPONAI UŽIMA 

KARIŠKAS POZICIJAS
J"į, S tfU

SVETIMU SAŪŪKARIUOMENlALIŲ
IOBILSUMOBILIZUOTA

ŠANCHAJUS, rugp. 12. —j Tarptautinėje koncesijoj 
Japonų kariuomenė pagnliąiu svetimų šalių kariai taip' 
sukėlė tikrąjį karišką včikimą pilnai sumobilizuoti ir paski 
prieš kiniečius ir žygiuoja pir,styti saugoti koncesijos! ribas, 
myn, nepaisant atkaklaus ki- kad kiniečių kova su japonai 
niečių priešinimosi, anot žinių nepersimestų į koncesiją 
iš Tientsino.

Japonai paėmė
miestą — šiaurvakarų link užsiliepsnoti, 
nuo Peipingo, ir stumiasi pir- Tftrp ir

°1
kova aiškiai numatoma. Iš ma 

Nankowo žiaurios provokacijos ji gali

J. Valstybių 
čia išlaikoma kariuomenė jr gi 
pilnai parengta ginti ne tik: 
koncesiją, bet ir amerikiečius 
ir jų interesus.

Japonų ambasadorius K a-1 
wagoe pareiškia, kad Kinija

daug užimtas vyriausiojo tei
smo reformų reikalu, tai netu- 

laiko nominuoto teisėjori
klausimą svarstyti.

1 Viceprezidentas — senato
pirmininkas, paskelbęs teisėjo

Kad tžip, tai nominacija 
pavesta juridiniam pakomifce- 
tui, kurio pirmininku’ yra šen. 
Neely, dem. iš W. V. Spėja
ma, pakomitetas greitai rapor 
tuos šį klausimą.

Senatoriaus Black o nomina-
nominaciją pasiūlė tuojau jį: rimas netikėtas. Jis yra karš- 
pripažinti. Bet kai kurie sena- Į tas Roosevelto administraci- 
toriai respublikonai pasiprie-Į jos rėmėjas.

SENATVĖS PENSIJŲ MO
KĖJIMAS VISIŠKAI SUIRĘS

Nepaisant gubernatoriaus 
skardaus paskelbimo, kad se
ni žmonės Illinoiso valstybėje 
“nekentės vargo ir jie bus ap
rūpinti”, senii žmonės jau be-* 
veik pusantro menesio kaip ne 
gali sulaukti pensijų iš valsty 
bės iždo. Ir kas blogiausia, kad

C.I.O. PROPAGAHOA 
TARP FORDO DARBU 

NINKU

SOVIETUOSE AREŠTUO
TA 3,000 GELEŽINKELIŲ 

VALDININKŲ
DėTROIT, Mich., rugp. 12.1 LONDONAS, rugp, 12. —

— Policijos apsaugoje apie 
1,000 Upitcd Automobile 
kerą unijos agitatorių Ir narių 
apspito Fordo automobilių fa
brikus Dearbarne ir išdalino 
krūvas atsišaukimų ir propa
gandos raštų. Ši C.I.O. prppa 
gandai buvo vykdoma per did
žiausią lietų. \

• • V * r* .

Stebėtojai pareiškia, kad iš 
darbo namo einantieji Fordo 
darbininkai retas kuris priė
mė dalinamus atsišaukimus. 
Taip pat buvo ir siu einančiais

Daily Herąld rašo, kad sovie
tų Rusijos -geležinkelių korni- 
sarijate kelinta savaitė vyksta 
nepaprastas sambrūzdis. Če-

PRANCŪZIJA PAŠALI- i darbą. Kai kurie darbininkai
NA GEN. FRANCO 

ATSTOVĄ

JEAN DE LUZ, Prancūzi
ja, rugp. 12. — Prancūzijos 
vyriausybės įsakynmi iš Pran^ 
cūzijos pašalintas Ispanijos 
nacionalistų1 vario gen. Fran

paėmę suplėšė ir metę po da 

lintojų kojomis.

Esant policijai, darbininkai 
neužkabinėjo C.I.O. agitatorių.

Praneša, kad Fordo fabrikų 
darbininkai neigia C.I.O. ir or 
ganizuoja savą nepriklausomą 
uniją.

Taip neturi būti. Nepaisantį ,bus apsaugotas, kai ji 
sutarties, pareiškia senato-'^ veržtis j pietinę Kini-
rius, J. Valstybės Palestįno-
je turi savo interesų ir 
turėtų,saugoti ir ginti. '

tai

J, VALSTYBĖMS PAS
KIRTI DU VYSKUPAI

myn tikslu užimti kalnuose 
perėją, kur driekiasi kiniška 
siena.

Japonai pareiškia, kad tą 
perėją paimti jiems yra tikrai 
gyvas reikalas, Ją kontroliuo
jant, japonų armijos užpaka- .’ . .

Į ir Japonija leidžiasi } didz ai 
pavojingus įvykius ir nėra viii 
ties diplomatiniu keliu pa." a 
lijti krizę.

Jis toliau pažymi, kad karo 
ir jos baisybių galima išveng
ti tik Kinijai pripažinus Japo 
nijos statomus visus reikalavi 
mus.

Ambasadorius

Už minėtos kiniškos sienos 
yra Mongolija. .

ŠANGHAJUS, rugp. 12. — 
Čia nemažas! skaičius japonų 
marynų atvežta laivais ir pas
tatyta strateginėse pozicijose. 
Japonų karo laivai taip pat 

jų patrankos
WASHINGTON, rugp. 12.

— Žiniomis iš Vatikano^ J. I sueiliuoti ir 
kos agentai suėmė daugiau (Valstybėms paskirti du nauji nusuktos stačiai j kiniečių gy-
kaip >3,000 šio komisarijąto 
valdininkų — geležinkelių vir 
šininkų, kurie, esą, atsakomin-. 
gi už geležinkelininkų sabota
žus. , - : J

Tarp areštuotų yra ir buvu
sio sunkiosios pramonės komi
saro G. Ordžonikidzo trys hro 
liai.

vyskupai.
Mons. Duane G. Hunt, Salt

venamąsias miesto dalis. 
Japonai užėmė kovos pozici

BUSAS SUSIDAUŽĖ, 11 
SUŽEISTA

Arti McCook, III., į Chieagą 
važiavęs busas susidaužė smo
gęs į pakely pastatytą troką. 
11 asmenų sužeista ir kai ku
rie sunkiai.

Lake diocezijos generalvika- į jas, kadangi į Šanghajų ir a- 
ras paskirtas šios diocezijos pylinkes siunčiama daug ki- 
vyskupu. I niečių kariuomenės.

Mons. George J. Rebring,1 ================
St. Mary seminarijos, Cinci- i LIETUVOS UNIVERSITE- 
nnati, O., rektorius, paskirtas'TAS STATOSI DIDŽIULES 
Cincinnati diocezijos vyskupu! KLINIKAS
pagelbininku.

KAUNAS. — Kaunui seniai 
reikalinga didelė, moderniai į- 
rengta ligoninė. Ligoninę sta
tyti jau nutarta prieš kelis 
metus, bet statyba ilgai ne-

DIDELIS LAIVŲ JU
DĖJIMAS

KAUNAS. — Šįmet per pir

co- atstovas, grafas de los An
ne visos apskritys turi reika-Į^e8’ ’r X °kietijos DNB žinių 
lingu fondų, kuriais būtų ga- korespondentas von Goog. Po 
Įima sušelpti senus žmones.

Illinois valstybės viešosios 
gerovės departamentas jau ke 
linta savaitė pensijų reikalu 
a.tsukso kad “čekiai bus grei
tai išsiųsti”. Kelinta savaitė 
“greitai siunčiami” ir niekas 
jų nesulaukia^

Tai ką daro nelemtoji poli
tika.

to uždarytas Ispanijos pasie
nis. ,

ŠVENTASIS TĖVAS PA
LAIMINO DIDELĘ ŠEIMĄ

25,000 NETEKO WPA 
DARBO

Re-
kad

“Illinois Emergency 
lief” komisija praneša, 
per paskutinius septynis mė
nesius apie 25,000 darbininkų 
atsakytas šelpiamasis WPA 
darbas, kadangi tie žmonės y- 
ra gavę kitus užsiėmimus ir 
darbus. •. : ‘

DU BERNIUKAI PRIGĖRĖ 
EŽERE

Walter Paluševskis iš So. 
Chicago su dviem savo berniu 
kais 6 ir 8 metų amžiaus išvy
ko į Michigan ežerą maudytis 
ties 106 gatve. Jam nepaste
bėjus vaikiukai įbrido į gilų 
vandenį ir abudu prigėrė.

I HONKONGĄ JSIVERŽE, 
CHOLERA •-

DRYSDALE, Ont, Kanada, 
rugp. 12. — Prancūzų ben
druomenės ftv. Petro parapi
joje gyvena Onezibe Masse su 
žmona. Jis yra 47 m., o jo
žmona 46 m. amžiaus. Turimi HONKONGAS, rugp. J2.— 
va*4. , Cantone ir Hainan saloje siau

Šventasis Tėvas Pijus XI
šiai dideliai šeimai prisiuntė 
specialų apaštališką palaimi
nimą per London diocezijos
vyskupą J. T. Kidd. Anądien 
Sv. Petro bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos ir pats

sakosi jis 
daug dirbą^ už taiką, bet ta« 
jam nesiseka ir nėra vilties 
padaryti taiką.

Japonų autoritetai kinie
čiams stato kaskart vis nau
jus reikalavimus. Kas valan
da numatomas abiejų pusi į 

susikirtimas.

JŪROS ŠVENTE KLAIPĖ
DOJE 1938 METAIS

KAUNAS. — Šįmet rugpiii - 
čio 1 d. buvo numatyta Kl n 
pėdoje surengti didelę jūros 
šventę, bet dėl trumpo laiko i r 
kitų priežasčių teko atidėti k i - 
tiems metams, kada bus n r

mąjį pusmetį į Klaipėdos uo- pradėta, nes nebuvo nurista- ma Klaipėdos krašto prie I .ie

SOVIETŲ MOKYKLOMS 
NETURIMA KNYGŲ

RYGA, rugp. 12. — Ateinanr
tį mėnesį bus atidarytos sov. 
Rusijos mokyklos. Pasirodė, 
negalima gauti jokių vadovė
lių, paišelių ir kt. daiktų. Kal
tinamas Švist, komisaras Bub- 
novan

stą įplaukė viso 616 jūros pre
kinių laivų. Tik per vieną bir
želio mėnesį įplaukė 145 lai
vai. Tuo tarpu į Liepojos (Lat 
vijosi uostą per pirmąjį šių 
metų ketvirtį įplaukė tik 155 
laivai, taigi vos Jie tiek pat, 
kiek į Klaipėdos uostą per 
vieną mėnesį.

Dabar daugiausia atvežama 
cemento, geležies ir kitų pana
šių prekių.

tyta, kur statyti ir ką statyti: 
vieną didelę ligoninę, ar klini

tuvos prisijungimo 15 met4 
sukaktis. Bet ir šįmet Klaipė

kas. Pagaliau ginčų sukėlė ir doje įvyks nors ir mažesnė jū

Dilelis lietus supti namus; {rinti 
siuose rasta 19 lavonu

NEW YORK, rugp. 12. — Be namiškių, sakoma, nelai- 
Vakar siautęs lietus sugriovė mės laiku buvo keletas vizito- 

rių. Ir tie žuvo.
Šiandien griūvėsią: ardomi 

ir jau 19 žuvusiųjų rasta

čia cholerai. Iš ten epidemija 
pagaliau ir čia persimetė. 59 gyvenamuosius. šešių būtų na- 
asmenys jau mirė. Daug ser- mus Staten Islande. Juose gy- 
gančiųjų. fc ’ veno šešios šeimos ir visos

baisiai nukentėjo. Kalbama,
Yra sumanymas respubllko-

_____r____________ . __ _ nų partiją pakeisti kitokiu
vyskupas asmeniškai suteikė vardu. Illinoiso respublikonai 
šeimai Popiežiaus laiminimą. • priešingi.

kad namai sugriuvo vandeniui 
paplovus jų pamatus.

Daugiau kaip 20 asmenų žu
vo, kone visi buvę namuose.

Ieškoma daugiau.
Žuvę yra vargšai žmonės. 

Staten Island yra neturtėlių 
kolonija.

vietos parinkimas. Po ilgų ti- 
rimų nutarta statyti klinikas. 
Vieta parinkta Eivienių gat
vėje, prie 7 forto.

Klinikas stato V. D. univer
sitetas, vyriausybei pinigiškai 
remiant ir Kauno miesto sa
vivaldybei padedant. Klini
kos turės šešis didelius pasta
tus ir užims 12 ha plotą. Tai 
bus didžiausias pastatas Lie
tuvoje. Jos skiriamos ne tik 
gydymo, bet ir mokslo reika
lams. Statyba jau pradedama.

Dar vienas sovietų lakūnas 
Levanevskis atskrinda į J. 
Valstybes. . 4' '

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:54,’ leidžia 

si 7:53.

ros šventė. Tą šventę rugp i i 
čio 1 d. ruošia lietuviškos or 
ganizacijos. šventės dalyviui 
bus supažindinti su jūra, uos
tu, lietuviškais laivais, pama- 
tys arklių lenktynes ir kt.

Susisiekimo ministerija lei
do, bet kuriuo metu nuvykti i 
Klaipėdą už pusę geležinkelio 
bilietų kainos. Norint šia nuo
laida pasinaudoti, reikia su-, 
daryti nemažesnę kaip 25 žmo 
nių ekekursiją.

ERIE VYSKUPAS IŠVYKO 
ROMON

ERIE, Pa., rugp. 12. — Sioa 
diocezijos vyskupas J. M. 
Gannon išvyko į Romą. Jis 
specialiai praneš Sventąjam 
Tėvui apie sėkmingą įkūrimą 
Montezuma seminarijos, skir
tos Meksikos aspirantams į

'.jH kunigus.
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fittttdradarblaina lr korespondentams raitų negrųtlna,
jai nepraAonia tai padaryti ir neprlsiunčiaina tam tlna- 
mt paito lenkių. Redakcija pasilaiko aau telkę tai
kyti h- trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko- 
rsppondencljaa sulyg savo nuoiiOros. Korespondentų 
praho rašyti trumpai Ir alikiat (Jei galima ruiomaja 
mašinėlė) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kr 
pondencljos lalkraštln nededamos.

Į taoe Lietuvos ir mūsų, Amerikoj J? 
lietuvių užgauliojimus visai teisingai atsako 
“XX Amž.’’ Pažymėjus, kad Lietuvai Voltą 
ne tik nejaugia mažiausios simpatijos, bgt 
ir objektingunio fašistų žurnalistu trūksta 
visiškai, “XX Amž.” rašo: Italas būda- 
mas būtų turtjęs Jritimiiti, einant jo pAt.es 
minčių tvarka, kad Jungtinėje Valstybėse

Redaktorius priima nuo 4 vai. Ilgi 6 vai. popiet

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — »«.««: Pusei melų — 13.60; Trims mėne
siams — 18.00; Vienam mėnesiui — 74c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — |7.00; Pusei melų 
— |4.00. Pavienis num. te.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikp.lavua.

Italų Laikraštis Užgauna Lietuvius

Torino “Gazzetta dėl Popolo’’, šį mė
nesį įsidėjo net du straipsnius, rašytus iš 
kanno: vienų liepos 11, antrų 20 dienų. Tuo- 
dviejų straipsnių ištraukos parodys, kokia 
dtodania informacija apie mus.*,

“Kuomet Jungtinėse Valstybėse įvyksta 
neramumai, rašo specijalus korespondentas 
Sandro Voltą, kuomet Čikagoj, Filadelfijoj 
ar Bostone iškyla streikai, Amerikos spau
dos agentūros išsiuntinėja laikraščiams fo
tografijas, kuriose matyti poliemonas, plie
kius su lazda darbininkams per galvas. Tie 
didgalviai ir mėlynakiai žmonės, panašūs 
savo išraiška į apsiblaususius veršius, kurie 
abuojai sau kenčia poliemonų smūgius, be
veik visada yra išeiviai lietuviai. Jie nepa- 

“ jėgia asimiliuotis jiems skirtingoj kultūroj, 
ir vis dėlto tie išeiviai sudaro pažangiausių 
lietuvių tautos dalį”.

Kiti — tik “gležna masė”, kuri nuo am
žių yra pripratusi matyti kilnojant valsty
bių ribas per šarvo tyrlaukius. Nežmoniškai 
skurdi žemė, tris metų ketvirčius apklota 
ledo, papratino lietuvius prie savojo skur
do, užbalzainavo primityviškų tų žmonių 
prigimtį. Jie šiandien gyvena laikinose me
dinėse būdose, beveik taip, kaip senosios 
arijų giminės

gražiai pasižymi ir visuomeniniame, ir kul 
tūriniame, ir ekonominiame, ir net sporto 
gyvenime.

Del JL E. Vysk* Reinio Atsilankymo

J. E. Vyskupo Mečislovo Reinio pa
mokslai ir kalbos į klausytojus daro kuo- 
gražiausio įspūdžio. Jis kalba ne tik į sa 
vo tautiečių širdis, bet į protų. Tuo būdu 
Jo Ekscelencijos atsilankymas paš mus į
Amerikų žymiai sustiprins ir mūsų tikėji- 

“Valdantysis luomus yra susidaręs iš In6 lietuvybę.
kelių tuzinų šęimų, atvykusių iš k^ilnO į 

Kaunu šių pastarųjų 20 metų laikotarpyje. 
Pažinau kelias tokias šeimynas Respublikom 
Prezidento tribūnoj, į kurių buVaū pakvies
tas arklių lenktynes pasižiūrėti. Mano dėme
sys linko ypatingai į ponių elgėsį, nes aš 
kaip tik sėdėjau jų tarpe. Kukli provinci
jos nuotaika, taip, kaip bet kokioj eilinėj 
kaimo iškilmėj, kai dalyvauja vaistininko, 
gydytojo ir valsčiaus sekretoriaus žmonos. 
Jų tarpe buvo matyti ir kelios diplomatų 
žmonos, iš kurių lietuvės ponios kaip galė
damos stengėsi nukopijuoti manieras ir na
tūralių elegancijų. Buvo matyti keistų šiau
dinių skrybėlaičių, papuoštų dirbtinomis gė
lėmis, įvairių spalvų kaspinai, besidraikų 
ant paskutinės mados suknelių, ir skurdūs 
naminių lapių kailiai, knrie, matyt, buvo 
kelis sykius dažyti ir perdažyti, kad išto- 
tfytų brangūs šiaurės kaileliai”.

Toliau tendencingai aprašo, kaip į tų
•pramogų atvyko Valstybės Prezidentas.

Trijų Pabaltijo valstybių kariuomenės
karo metu galinčios sudaryti pvsę milijono 
vyrų i/, generalinių štabų tvirtinimu, toji 
kariuomenė pajėgtų atsilaikyti prieš moto
rizuotų rusų’ ar vokiečių armijų daugiau
siai dvylika dienų. Čia glūdinti vienintele 
istoriška tų trijų valstybių funkcija.

Valstybės įstaigos esančios įsikūrusios 
senose, monotoniškai vienodose rusų karei
vinėse. Lietuva prieš karų buvusi žydų Si
biras, o Kaunas — jų koncentracijos stovyk
la. Kaip priemonė apsiginti nuo ekonem. žy
dų Visagalybės, buvusios įsteigtos trys koo
peratinės, bet suvalstybintos sųjungos: Mai
stas, Pienocentras ir Lietūkis. Ir šis faktas 
paminėtas su ironija. '

Sandro Voltą antrųjj straipsnį baigia 
šitaip:

•( “šitoks yra 20 metų Lietuvoj nepri
klausomybės balansas, kuriuo, antra vertus, 
domisi tik keli tūkstančiai asmenų, nes did- 

j galvių it į apsiblaususius veršius panašių 
ji žukinių didžioji masė yra amžinai abejinga 

ir indiferentiška visomis tomis laikinomis 
’*• sienomis. Tačiau Kaune keli tuzinai užsispy

rėlių deda milžiniškas pastangas pasiekti 
tautinių /£etuvos idealų viršūnę: atsiSpiiti 
kelias dienas prieš užpuoliko įsiveržimų dau
gių daugiausia dvylika, jei gerai seksis.

Ta pačia proga reikia pažymėti, kad 
mūsų Garbingųjį Svečių labai palankiai su
tinka šio krašto arkivyskupai ir vyskupai 
Iš pasikalbėjimo su Vyskupu Reiniu su 
pranta, kad turi reikalų su giltus mokslo 
vyru ir su dideliu veikėju.

Mes džiaugiamės, kad Almerikos spauda, 
kaip katalikų taip ir pasaulinė, plačiai ap 
rašo apie Vysk. Reinį. Dėl to iš Vyskupo 
atsilankymo pas mus susidaro ir kita nau
da — plačiai ir gražiai yra garsinamas mū
sų taūtos vardas.

Nedarbo Klausimu

Statistikos daviniai rodo, kad gegužės 
ir birželio mėnesiuose nedarbas Jungtinėse 
Valstybėse sumažėjo. Virš šimto tūkstančių 
asmenų dirba daugiau ūegu prieš tai. Na
ci onalė Industrijos Taryba praneša, kad be
darbių dabar yra visame krašte 6,082,000.

pačiu laiku.
Iš šių skaitmenų matome, kad nedarbas 

yra sumažėjęs. Tai rodo, kad pramonė ir 
prekyba įsijudina. Reikia tikėtis, kad pe 
kiek laiko dirbtuvių ratai dar labiau ims 
suktis ir kad nedarbas sumažės iki minimu
mo. Tiesa, yra pesimistų, kurie pranašauja, 
kad po dviejų metų susilauksime kitos di
delės depresijos. Bet, tikėkimės, kad jų pra
našavimai neišsipildys.

ris prasideda būsiinųjį pirmadienį Chicago
je. Laikraštis gana gausiai iliustrnotss ir 
įvairus.

• • •
F

Parvykę iš Lietuvos Vyčių jubiliejinio 
seimo senesnieji atstovai reiškia didelį džiau 
gamų, kad šių metų seimas pašlamėjo gy 
vumu, nutarimų gausumu, o ypač lietuviš
kumu. Bravo, Vyčiai! Ijaikykitės tokio pai 
nusistatymo ir ateityje!

TĖVELIAI PASISKAITYKITE
(Iš italų kalbos laisvai vertė Knn. A. Drradys)

Jr

(Tęsinys) ’ ’ davosi šv. Marijos Magdale
Tenepatoiiršti katųlikė iS.PhUi motinft‘ Wažalc‘ 

bene didžiausių ttfošimtj riaušininkų radaro motina duoti kūdikiui Jėrų »ventoJ>, H.grjzus motinai po 
kaip tik iUlai, kurio, šiaip ar taip, tenyki- ju nešiojimo diėitSe. fev. komunijos, moliai glausdavo 
čių gyventojų tarpo yra maliau farMatai ui aviškus Salezietis štai kų pa-j** p,‘c JCS *aky"atna: “Ma 
lietuvių*. Mt3*, ačiū Dievui, štai* pratarai- taria motinoms ją nešiojime jlu 1,mn dabar esi tarS! 
siais laikais neturtjam* Jungtinėse Valety- dienose: “Kuomet tik einate **’*«’’• karl glausdama PO SVIETĄ PASIDAIRKJS

Cieilistų ir balšavikų ben
dro prunto sekretorių išdavė 
rpkundų, kad bendras prnntas

o

bėse tekių padugnių, kaip Al Capone, ar ptje gv, Komunijos nepamirš- 
tokių Giacomo Olivere. jkit« prašyti Jėzaus, kad Jis

gyventojų skurdo, mes visada prisi
pažįstame, kad esame neturtinga tauta. Ta
čiau jei Voltą pats pavažinėtų po Italijos 
kablius, kad ir kultūringiausioj dalyj — Ita
lijos šiaurėj, rastų vietų, kur “contadini” 
visais atžvilgiais gali pavydėti Suvalkijai 
ir Pasvaliui, o šiek tiek ir skurdiesiems Lie
tuvos rytams.

Dėl ko, tat, Voltą toks neobjektingas ir 
nekorektiškas ir nenori matyti žymios Lie
tuvos pažangos!

Gal dėl to, kad jis į Kaunu atvažiavo 
iš Varšuvos! Jis tatai pats pasisako, ir, š’*aip 
ar taip, jo straipsniai daug labiau atsiduo
da lenkišku išdidumu, nekaip besiginamu i- 
t&lišku blaivumu”.

si prie taikartu glaud 
žiuori ir ’«:c Jėzaus.

apvalytų, pnSvęntų ir apkrih-1 4- Ruoiiant kOdikĮ pirmai 
štytų jūsų kftdiklpm. nega Komunijai daugumas mobilų 
jis ateis į iį ponelį’*. Tai l>e' pasltenkin* savo vaikelius
,a.tdijimas, tai vra tiesa, kad' «,aiiai O
motina priitndara. Jėaų |TJ P’Ut’Mta papuoiti jų sielas, 
komunijoje, komimikuo.a ku-|(lalBai Pamenant apie Jėzaus 
rtu ir savo kūdikį, kuri, yrai »«a»ky« vaikelių si-

-.notinoe kūno dalelė. Maity-.“**
dama save Krista kūnu, mai' . Yra tikrai P»vyzdingi) mo 
tina juo ir savo kūdikį. Pn- «- kario8 “tinantis pinuos
prastos, nemokyta moterėlės, <««•“ «k npisjbonc. leSss į Kanados
dainai pačios ne.uprar.ta kokį j,ai ir kalta 50 “» kddikiu: /Ko"gres, ... 16.90
Sraiu auklėjimo jos duoda !“Ja“.tik m5nesis- tik ^vai-I Sušauk.,,,u. Clevelando

savo kūdikiam, kuomet būda
mos nėščios dažnai ir pamal
džiai prifbia šv. Komunijų.
Net tada, kada kitos motinos 
verkia dėl savo vaikų ištvir-

te, tik dvi dienos, jau rytoji Kongreso ....................... 46.04
tu Jėtų parsineši. Koks tada|Dr. A. Montvidui kelio- 
man būsi malonus. Jau ir į (nės lėšos į Pittsburghų

, Jei italų fašistų laikraštininkas nori, 
jtKii būtų galima gyvais faktais įrodyti, kad 
jo tautiečiai iš visų Amerikoj apsigyvenusių į ji nepajėgia suprasti
grupių davė didžiausių nuošimtį tokių žmo-: dėl ko jofc vaikeliai toki dori, 
nių, kurie jokiai tautai garbės neneša. Lie-i pamaldūs. Tai padarė jos pa- 
tnviai čia turi tikrai gerui vardų ir tikrai! čios šventumas, kurį nešioja

mokyklų eisi kartu su Jėzum, 
nes Jį nešiosies! savo širdelė
je, kol henusidėsi”. Nėra abe
jonės, kad vaikelis tik ir mų 
stys, net sapnuos apie tų

mo dienose perdavė savo kū
dikiam.

3. Kūdikiui pradėjus pro
tauti, tėvų pareiga išmokinti 
jį eucharistinio mandagumo.
Einant pro bažnyčių atkreip
ti vaiko dėmesį, kad ten yra 
dėl mūsų pasilikęs Jėzus. Jei 
nėra laiko įeiti į bažnyčių, 
kad Jį pasveikinti, reikia tai 
padaryti bent praeinant pro
bažnyčių, sukalbanti “Garbi-i tai skanesnį valgį jiems pa 
nkime Sv. Sakramentų.” Pras gaminus, ar ‘malonesnius žo- 
tinti vaikelius, nuolatos jiems' džius su jais kalboje parin 
pr'Anenartt, kad jie ir vieni kus. Net po mažo jų prasi

žengimo,'ar netinkamo žodžio

brangių šv. Komunijos valan Į L. Jonikui už kelionę į
dę. Iš anksto jis galvos kų Detroitu ........................... 20.00
Jėzui pasakys, kų paaukos..Į ------------
ko prašys laike šv. Komuni- Viso ....................... $291.69
jos. O kaip labai jis stengsis Lietuvos pol. kaliniams 300.00 
nenusidėti, kuomet jau hw Spanijai vaduoti tik .. 46.40 
priėmęs šv. Komunijų. Kaip
įabai iis rūpinsis ir trokš vėl 
kitą kartų priimti Jėzų.

5. Pc šv. Komunijos tikrai 
pridera vaikeliam rodyti dau 
giau pagarbos ir meilės n!

bėgdami pro bažnyčių nepa
mirštų Jėzaus pasveikinti. Bū 
nant bažnyčioje kartu su kū
dikiu tenepamirštft motinos 
pamažu priminti jam dažnai, 
kad yra Jėzaus akyse, atkrei-

pasakyto, dera dažnai jiems 
priminti: “Ar tu Jėzui dar 
neprasikaltai; ar Jis tavim’ 
dar džiaugiasi; ar daf Jėzų- 
nepabėgo iš tavo sielos po to,

piant vaiko dėmesį į visas; kaip tu negerai pasielgtai”. 
bažnyčioje vykstančias apei- j Dera priminti kūdikiam ir

• • A _ J J    ’ J • a 1 J • . •gas ir jas trumpai tykiai 'pa
aiškinant. Artinantis pakylė
jimui galima priminti, kad 
Jėzus netrukus bužeūgs ant 
altoriaus. Tuo po pakylėjimo 
kartu su vaikeliu tykiai te
būna sukalbėta iš anksto iš- 
zUOkyta šv. Sakramento pa
garbinimo maldelė Prieš pa
laiminimų su 6Š. Sakramen
tu, taip pat tebūna kūdikiui

Švcntam vaikelių troškimui

tai, kad nedori jų pasielgi- 
miti išvaro Jėzų iš jų širdžių 
O vos tik Jėzus išeina, Jo 
vietų užima piktoji dvasia, 
vęlniukas. Vaikas, tada, po 
pirmo prasižengimo, pats pra 
šysis leisti jį išpažinties, kad 
vėl Jėzų galčtų san grųžinti.

Nėra abejonės šio, sucharis- 
tinio auklėjimo pasekmės bus 
gražiausios. Vaikelių sielos 
valdovu ir vadu nuolatos bus

Privatinėje įmonėse ir įvairiose valdžios į-
staigose dirba 46,910,000 asmenų. Šių 'metų I priminta, kad Jėziis netrukus ________
birželio mėnesyje bedarbių buvo 2>151,000 lahnifts. Jei visos moti 1 j^zug> kurig juog pagvęjS Estija, gražiai demonstruoda- 
asmeniu mažiau negu praėjusiais metais tuo; nos tat darytų,,mes nematy-’ paiaįkys 0 Nuolatos' mos savo santarvę ir bendra-

"• ‘ *' tume laike mišių ir kitų pa
maldų vaikučių bėgiojančių 
po bažnyčių, o kartais net 
triukšmų darančių bažnyčioje.

stiprėjanti * valkelių širdyse 
Jėoaus 'meilė padarys juos 
taip galingais, kad net smar
kiausi pasaulio sūkuriai jiems 
liks nepavojingi. Priešingai

pažadinti labai daug reikš J elgiantis laukia jų pražūtis, 
mės turi tėvų ir vyresniųjų Liūdni gyvenimo pavyzdžiai
brolių elgusis sugrįžus po šv. 
Komunijos. Graži ir labai nau 
dingą yra praktika parnešti 
kūdikiam Jėzaus pabučiavi
mų. Tos lūpos, kurios prieš

mums aiškiai tai pasako. V«e 
na? katalikų kolegijų lankanti 
jaunuolė eidavo kasdienę prie 
šv. Komunijos. Motinai tas 
nepatiko. Kartų ji griežtai 
pasakė: “Daugiau neisi į ko-

žemės ūkio, švietimo, sveika
tos reikalų sutvarkymas, ga
mybos organizavimo pažanga.

Matau, kad gal ir pati Tos parodos proga Pary- 
panorėsi vienuole tapti. Kų žiuje buvo suruoštas ir pa

dukterį turėdama! Katalikei Jame su saVo išradimais, iš

Velykų komunijos”. Duktė! tais dalyvavo ir lietuvis B. 
moliuos paklausė. Pametė ko- Vaicekauskis iš Šiaulių. Su 
legijų ir dažnos komunijos* savo išradimais jis Paryžiuje 
praktikų. Nebuvo kam joje gana plačiai sudomino užsle- 
palaikyti dorybę. Netrukus’ mečius.

Jau išėjo iš spaudos “Moterų Dirvos” 
šeiminis (rugpiūčio mėn.) numeris su visais 
nurodymais apie Moterų Sųjungos seimų, kū- va^ar^v^ yra lytėjusios en- 

cJiaristinį Jėzų praimarft Jį 
šv. Komunijoje yra dar šven
tos. Kaip meiliai jas kūdikis 
bučium. jei tik jam apie tai 
bus paųiškinta. Kartu jo šir
delėje stiprės ue vien moti
nos, bet ir Jėzaus meilės jau
slias ir kartu augs troškimas 
laimingos pirmos šv. Komu
nijos \olandės. Panašiai elg-

Penktadienis, rugp. 13, 1937

Kas sako, kad aukos ne
tiksliai sunaudojamos !

Tanias Cipcikas anų dien 
susiginčijo su savo žmona.

nud Džiulajaus 1 d., 1936 m.,'(Žmona jam kerta: 
iki,Džiuniaug 31 d., 1937 m,Į — Jums, vyrai, kų tik pa- 
Spanijoa rūbeliams mušti, sakai, tai per vienų ausį įei- 
Lietuvos demokratijai ginti ir na, o pro kitų išeina.
politiniam kaliniams vaduoti 
išleido sekančiai;

ir rytines valstijas ...» 130.00 
L. Jonikui, sekretoriaus
išlaidos ........................... 14.50
Naujienoms už spaudų 15.00 
Vilniai už spaudų ___ 19.25

Viso ....................... $346.40
Rukunda išeina tokia: Lie

tuvos “kaliniai” ir Spanija 
gavo tik 54 dol. su cen
tais daugiau, negu Šoloins- 
kas, Montvida^ ir Jonikas.

— O jums, moterys, — at
kerta Cipcikas, — kų tik pa-

Clevelandų Komitetui. .$10.00,sakai, tai per abi ausis įeina, 
D. M. Šolomskui už ke- o pro burnų išeina.

Važiuoju vakar Stony It 

land strytkariu. Įlipa seny4 
va moteris ir prašo kunduk- 
torio, kad, kai privažiuos se
nų muziejų, jai praneštų. Ji 
turinti ten išlipti.

Artinantis prie tos vietos, 
kunduktorius garsiai sako mo
teriai:

— Tamsta, senas muziejus, 
prašau čia išlipti.

Anų dienų einu gatve ir 
žiūriu — saidvoku žmogus ve- 
.dasi karvę. Pamatęs tai polic- 
monag prieina žmogelį ir pik
tai sako;

— Ar tamsta nežinai, kad 
saidvokai yra pėstiems vaikš
čioti!

— Argi tamsta nematai, 
kad ir mano karvė eina pės
čia, — atsakė žmogelis.

vargšelė taip žemai puolė, 
kad pareiškė motinai išeinant 
į paleistuvių namus. “Ar tam 
aš tave auginau, mokiau ir 
kentėjau — nusiminusi iš bai 
mės sušuko motina. “Atėmei 
iš manęs Jė2ų, dabar nesisie

li, taip lygiai ir jūsų vaikelių 
sielose nyksta. Jei pirma Jė
zus ten įsiviešpataus, Jis bu;- 
jūsų šeimynos valdovas ir 
vadas. Atimkite Jį, kartu pa
kviesite kitų valdovų iš kurio 
vadovybės nesidžiaugsite nei

lok, nes mano širdyje jau per1 jūs, nei jūsų vaikeliai, 
duug įsiviešpatavo kitas vai- j Ram sopra.

dovas - velnias”, - atsakei^ ank,ėji

mo vertę, nepatingėkite pa 
sižvęsti. Tai jūsų pareiga. To

jai duktė.

Ši s ir panašūs pavyzdžiai 
teatidaro tėvam ir auklėtojam 
akis. Kaip kiekvienas žknogus 
dviem ponam tarnauti nega-

laukia iš tėvų Dievas, Bažny
čia, tauta ir visuomenė.
> (Pabaiga)

LIETUVIO IŠRADIMAIS GĖRISI 
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

/

, Tarptftutinėje Paryžiaus pa 
rodoje dalyvauja ir Baltijos

Svarbiausieji jo nusigaben
tieji ir ten parodytieji išra-

kraštai. Lietuva, Latvija ir dimai yra prietaisai, kūrii, 
pagalba galėtų išsigelbėti tri 
nsatlantiniai lakūnai ir kelei

darhiavimų, pastatė vienų be
ndrų paviljonų, kurio atitin
kamuose skyriuose išstatė 
daug vykusių, ypač meninių 
ir kultūrinių eksponatų. Be 
to, Lietuva dar dalyvauja 
specialiame Tautų Sųjungos

viai, lėktuvų ištikus nelaimei 
ir krentant jam į vandenis ir 
išradimas saugiai vandenyje 
išsilaikyti nelaimei ištikus va
ndenyse laivų.

Pirmajam išradimui paro
dyti buvo išstatytas atitinka 
•mas lėktuvo modelis. Išradiįrengtame paviljone, kur ry

škiai vaizduojama kai kurių nias ^ra svarbus ir ji.; 
pažangiausių Europos tautų ‘t’ t’*<ro la,iai daug ką -ud-

milto. Rimtai, išradimas gali 
būti viena iš priemonių pada
ryti galiftiesniam ir sauges
niam transatlantiniam susi
siekimui. Pagal jį hidroplanų

aš tada veikčia tave vienų saulinis išradimų konkursas. ar a’a’P Kktųvų, ekrendantį
per vandenis, ištikus nelai-

užtenka sekmadienio mišių :r radimų modeliais bei apara- ,ne*’ korijai automatiška',

.^A.

paspaudus vienam kuriam 
mygtukų, atsiranda specialiuo 
se maišuose, kuriuose pato- 
ginusiai gali laikyti ant vau- 

(Tęsinys 3 pusi.Į

• ■ :



PenEIaiUenls, rugp. 13, 193?
LIETUVIAI Į BEDUGNĘ MARMA

Mūsų protėvių kalbos ir 
dvasios neišnaikino Lietuvo
je nei dvarponiai, nei rusai, 
nei lenkai. Ir išsidirbo pas 
mes nuomonė: kas mes esame, 
tai jieperkremtamas riešutas. 
Su pasididžiavimu ameriko
nams tų faktų garsinome. 
Skundėmės amerikiečiams, 
kad mūsų valdovai skriaudė 
ir draudė šviestis. Jiems ro 
dėme savo parapijų bažny
čias ir mokyklas, organizaci
jas ir draugijas. Tuomi mes 
juos verstinai vertėtom sutik
ti su mumis ir užgirti mūsų 
• i> kimus.

Mums ne tik rūpėjo, bet 
ir reikėjo įsigyti tai, kų me
tėme kitas tautas įsigijusias. 
Gan ūmai sulaukime savų į- 
staigų, bažnyčių, s mokyklų, 
vienuolynų. Džiaugėmės patys 

ėsių šviestis, auklėtis. Tuo 
du susilyginsime su kito- 
s tautomis, jiems būsime

lygūs.

Štai, vienas, kitas lietuvis 
drųsuolis su savo meškos pa
tarnavimu. Jie griebėsi tau
tos katalikiškų tikėjimų ko
voti, lietuvius bedievinti, į 
mūsų tautų keršto sėklų sėti. 
IŠ jos išdygo didesniai pra
žūčiai įvairių rūšių vadų, ku
rie tampė liaudį į visas pu
ses.

Spaudai leidžiami pinigai. 
Spauda kuone visuomet su
naudojama pačių vadų intere
sams. Lietuviška spauda su- 
piudė lietuvius, kad greičiau 
nutoltume nuo lietuvybės,

vie<

nuo savo tautos. Jie puolė 
lietuvių katalikų parapijines 
mokyklas, kunigus, savo vai
kų neleidžia į parapijos lie
tuviškų mokyklų, gi savo mo
kyklų neturi.

Tokia dvasia alsavome mes 
pet kelias dešimtis metų. Mū
rų parapijos, būdamos ne
skaitlingos ir neturėdamos 
stambesnių parapijonų, turė
jo sunkokų būklę. Pasitaiko 
dar kad it patys tėvai peikia 
klebonus, kunigus, dėt to. 
kad ji» prašo pinigų. Para 
pijos nemažai investavo pini
gų į mokyklas su viltimi, kad 
užauginsiu naujų lietuvių pa
rapijom}.

%
Lietuviai katalikai savose 

mokyklose išaugino savo jau
nimų. Tačiau, daugelis to jau
niam jau taria sudiev tėve
liams, mūsų bažnyčioms ir 
mokykloms aukštesnėms. Lie 
tuviukai vaikinai veda sve
timtautes: lietuvės mergaitės 
teka už svetimtaučių. Tėvų 
pastatais nesinaudoja, palie
ka.

Tokiame lietuvių elgesyje 
niekas neįžiūrės išmintingu
mo, nei jokio gudrumo, o tik 
neišauRiėjimų, pačių tėvų su
gadinimų. Tėvai savo vaika
ms davė tik duonos, drabužį 
ir pastogę. Lietuvių vaikai 
augo be auklėjimo. Tėvai ar 
gera, ar bloga valia į savo 
vaikus pasėjo sėklų prieš pa
čius lietuvius, prieš lietuvių 
laikraščius ir t.t. Bėglias

LIETUVOS AVIACIJA AUGA, STIPRĖJA QR, J, J, SIMONAITIS JAU 
SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ(Pabaiga)

Kovų patyrimas padėjo jau
najai karo aviacijai tobulėti 
normaliose taikos sųlvgose. 
Pirmosios laidos karo lakūnai 
ir žvalgai specializuojasi auk
štojo pilotažo ir kitų sričių 
kursuose. Imamasi sistematin
gai rengti naujus karo lakū
nus, žvalgus ir mechanikus, 
1921 m. birželio mėn. 29 d. 
mūsų kare Jcaro aviacija turė
jo savo pirmų viešų pasirody
mų visuomenei, per kurių su
teiktas “oro krikštas” pir
miesiems 36 
čiams.

civiliams pilie-

i

LIETUVOS RADIO MĖGĖJAI KALBASI 
SU ŠIAURĖS AŠIGALIO TYRINĖTOJAIS

Beveik visose valstybėse %- 
ra trumpų radio stočių, ku
riomis daugiausia dirba radio 
mėgėjai. Tokių stočių Lietu
voje yra apie 15.

Mūsų trumpų bangų radio 
ctotys jau ne kartų dalyvavo 
tarptautinėse varžybose ir lai 
mėjo toli ne paskutines vie
tas.

Per vienų tokį pasikalbėji
mų savo laiku išgarsėjo vie
nas mūsų radio mėgėjas. A- 
merikietis AVilkensas suma
nęs pasiekti šiaurės ašiga’į 
vandens keliu. Jis iš Jungti
ni ij Valstybių išnuomavęs lui 
vų “Nautilijų” ir juo lei
dosi į pavojingų kelionę. Šių

nepaprastų kelionę Wilkerf- 
sas manė atlikti po ledu. Eks
pedicija buvo aprūpinta tru
mpų bangų radio stotimi ir 
išvyko kelionėn. Beveik kas
dien laivas “Nautilijus” at
siųsdavo radio pranešimus. 
Staiga Wilkensas nutilo. A- 
n.trikos visuomenė dėl to la
bai jaudinosi. Vienas (Jungt. 
Valstybių laikraštis pranešė, 
kad “Nautilijus” buvęs ledų 
kainų suspaustas ir žuvęs. 
Tuo laiku, kai Amerikos sto
tys jau neteko vilties surasti 
AVilkenso ekspedicijos, visai 
netikėtai radio technikas Vy- 
taulas Vanagas suėjo į ryšį 
su “Nautiliju'm”. V. Vano-

Nacionalistų vaikučiai Romoje. Čia matome didelę gru
pę vaikučių maršuojant viena Romos gatve su tikrais gink
lais. Jie yra nacionalistų kareiviu sūnūs, ir buvo užkviesti 
Mussolinio dalyvauti militarinėje parodoje.
------------------- :-------------------------- -- ------------------
gas \Vilkensui pranešė, kai 
kuriem prašomas žinias. Tų 
pat dienų pasaulio telegramų 
agentūros išsiuntinėjo žinių, 
kad lietuvis surado dingusių 
Vvilkcnso šiaurės tyrinėjimo 
ekspedi- ijų.

Kai tik SSSR šiaurės ašiga 
lio tyrinėtojai apsigyveno 
šiaurės ašigalyje, mūsų tru
mpų b>rų'ų radio mėgėjams 
ir čia nusišypsojo laimė. Ne
seniai mūf ų trumpų bangų 
radio mėgėjai turėjo progos 
antrų kartų kalbėtis su siau-

LIETUVIO IŠRADIMAIS GĖ 
RISI TŪKSTANČIAI

(Tęsinys iš 2 pusi.)

dens. Už šį išradimų B. Vai- 
cekauskis gaus net medalį.

Antrasis išradimas buvo pa 
demontsrtuotas pačiu apara
tu. Juo yra pavadintosios ‘ge
lbėjimosi kelnės’, (“Costume- 
bonės”), Jos yra tuo įdomios, 
kad su jomis įšokęs į vande
nį keleivis nė kiek nesušlam- 
pa ir patogiausiai sausas ga
li ant vandens laikytis. Ši

\Kiek nuveikta f

Per 18 metų karo aviacijos 
daug nuveikta. Nėra to kampe
lio Lietuvoje, kur žmonės ne
būtų matę skrodžiant padan
gas savuosius lakūnus savuo
se 1 lėktuvuose. Kiekvienas 
karo aviacijos pasirodymas, 
kad ir atliekami kasdieniniai 
skraidymai su meile stebimi 
visuomenės ir per juos įverti
nama mūsų oreivybės pažan
ga

Lietuviai lėktuvų kons
truktoriai

Labai reikšmingi karo avia
cijos išsivystymui ir tobulėji
mui buvo ir yra nenuilstami 
lietuvių lėktuvų konstruktorių 
darbai. Pirmas šioj srity pa
sireiškė a.a, ltn. Dobkevičius, 
kuris jau 1922 metais pastatė 
ir sėkmingai išbandė vienvietį

Po svetimas valstybes.

Mūsų karo lakūnai, Lietu
voje pastatyti — lietuvių su
konstruoti lėktuvai, daug kar
tų yra aplankę svetimas vals- 
tylies, kaskart savo pasirody
mu atnešdami garbės Lietu
vai ir jos puikiai aviacijai. 
Žymiausias pasirodymas užr 
sieniuose būva. atliktas 1934 
metais reprezentaciniu pers- 
kridimu per Europų, virš jū
res ir žemės kelių. Karo avi
acijos viršininkui pulk. inį. 
Gustaičiui vadovaujant repre
zentacinė eskadrilė perskrido 
10,000 kilometrų ir aplankė 
beveik visas Europos sostines, 
kiekvienoj vietoj sukeldama 
didžiausių svetimos1 visuome
nės ir spaudos prielankumų 
Lietuvos aviacijai ir specialis 
tų pasigėrėjimų Lietuvos la
kūnų ir lėktuvų patvarumu ir 
punktualumų.

Savo aviacijoj yra gavęs ka 
ro lakūno vardų ir atitarna
vęs eilę metų Soldino tragedi
jos didvyris ir Atlanto nuga
lėtojas kpt. Stepas Darius.

Vyriausybė giliai suprasda
ma karo aviacijos reikšmę Lie 
tuvos saugumo patikrinimui,

Chicagos plačiajai visuome
nei gerai žinomas Dr. J. J. 
Simonaitis su žmona buvo iš
vykęs trims savaitėms atoeto 
gų į tolimus vakarus. Repor
teriui pasakojo daug įdomių^ 
dalykų iš savo ilgos kelionės

Buvęs nuvažiavęs į Yellow-i 
stone Park, Californijų, New] 
Mexco ir daug kitų žymiųjų 
vietų aplankęs.

Kelionė buvus nepaprastai 
įdomi ir maloni.

Dr. Simonaitis sugrįžęs iš 
atostogų jaučiasi pilnas stip
rios energijos. Kadangi iš pri 
gimties yra malonaus ir links
mo būdo, tai po trijų savai
čių atostogų kaip jis pats iš
sitarė: ‘‘Po atostogų jaučiuo
si atsigaivinęs ir pilnas ener
gijos dirbti savo profesijoje.”

Linkime Daktarui ir toliau 
savo malonia šypsena links
minti savo pacijentus.

Rap.

LIETUVOJE RUOŠIAMA 
DAUG DAINŲ ŠVENČIŲ

. v , . ii anų Yuuueūb įaiKyub. dį
rėš fišiga yje pa i tę.a e s- jgra<jįma išradėjas pade- 
pedicua. Vienas Kauno radio ,mongtravo viduržemio jūroje.

tRINKTYNĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
;; Kun. Ant. M. Karužiškis II

Rugpiūčio 13-ta Diena

“Budėdami visa ištverme”. 
— Efez. VI, 18.

Jei nustodamas visa to, kr.4 
daro gyvenimų švelnų ir sau-t
lėtų, žmogus vis dar palaiko 
tų, kas yra daugiau nekaip 
namai arba žemės, arba klez- 
dėjlmas arba prieteliai; jei 
po liga arba pagunda, kuo
met širdies ir kūno pristinga, 
žmogus vis eina paskui Die
vų, nežiūrėdamas gyvenimo 
kartumo ir prisiimdamas ra 
vo sunkumus “vardan Kris
taus”, būk tikras, kad ta drų 
sa ir ta parama ateina iš 
gyvos tikybos.

Kad aš laikau tai nuodėme 
nustoti vilties ir neleisiu gy
venimo kartumui apakinti ma 
ne karštomis ašaromis, bet 
žiūriu už jo maišaties ir jo 
varžytinės; kad aš pakeliu 
savo galvų virš miglos, kur 
saulė šviečia ir platūs lengvi 
vėjeliai pučia, pabučiuotų kie 
kvieno spindulio ir kiekvieno 
lietaus lašo, kurį Dievo mei
lė suteikia, — ar tu manai 
kad aš visai neramiu jokio 
kartumo? Nė jokio kito sun
kumo panešti, kaip krikščio
nių naštų? Ar tu nemanai, 
kad nėra ašarų gatavų riedė
ti, kad aš jas sulaikau?

Ir kiekvienoje iš šių suki
lusių ašarų narsiai sulaikytų 
Jis padaro šviečiančių; orary
kštę. Dėkinga, aš priimu Jo 
mepkiausių dovanų: ir netu
riu baimių nei jokių abejo 
nių. — Celia Thaactar.

pedicija 
mėgėjas, begaudydamas Kau
no truuijųjų tu ngų stoteles, 
staiga susijungė su nežinoma 
stotimi. Nustačius tinkamai 
aparatą, po kelių minučių 
morzės abėcėlės pagalba apa
ratai išrtT.šė tokį pranešimų: 
“Čia šiaurės ašigalio trumpų 
bangų -*adio stotis. Prie apa
rato Sovietų Rusijos šiaurės 
ašigalio ladio telegrafistas...” 
Kauniškis radio mėgėjas bu
vo paklaustas, koksai pas mus 
oras. Tų dienų apie 15 vai. 
Kaune termometras rodė a- 
pie 28 laipsnius šilimos. Iš 
šiaurės ašigalio praneša, kad 
ten dangus apygiedris,, debe
sys labai aukštai, o tedmome- 
tras rodė 6 laipsnius šalčio. 
PasikalL jiiras su šiaurės n- 
šignliu -ruko kelias minutes. 
Pagal numatytas trumpųjų 
bangų u dio mėgėjų draugijos 
taisykles kalbėjusios tarp sa
vęs stotys pasikeičia tam tik
rais dokumentais — atviru
tėmis su stoties ženklais ir 
t.t. Kiek žinoma, Sovietų Ru 
sijos šiaurės ašigalio tyrinė
tojai dabar savo stovyklų y- 
ra įsitaisę ant plaukiojančių 
ledų laukų. Jie kasdien veda 
smulkų dienynų, tad ir pasi
kalbėjimas turės būti užre
gistruotas. Kai ekspedicija 
sugrįš, tai kalbėjęs su šiau
rės ašigaliu kauniškis grei 
čiausiai gaus atvirutę — do
kumentų, kada, kiek ir ku
riuo laiku įvyko tasai pasi
kalbėjimas. Tsb.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Foerstorū

paduoda saviems sparnams 
plėstis. Lietuvos kuro aviaci
jos galingumas yra išaugęs ir 
sutvirtėjęs tautinei vadovybei 
valdant kraštų.

Karo aviacijos plitimu, sa
vų lakūnų aukštomis kvalifi- 

sporto lėktuvu “Dobi"Irt, jo kacijomi5, džiaugei visa Lie- 
tuva, jausdama kad lietuviųpaties Hukontruotų. Sukons-

Lietuvos dainų grožis žino
mas ne tik kaimyninėse vals- 

vieomis išgalėmis padėjo irįtybėse, bet taip pat ir plačia-

Bandymas visiškai pavyko. 
Tai pripažino vietos valdžios 
organai, surašę apie tai ati
tinkamų aktų.

Paskutinysis išradimas yra 
masiškai praktiškas ir jį 'iš
radėjas numato artimiausioje 
ateityje pradėti eksploatuoti. 
Tam norima sudaryti specialę 
bendrovę. Tsb.

PILSUDSKIO LEOIJONI- 
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS

KROKUVAS, rugp. 9. — 
Įvyko apie 5,000 Pilsudskio 
legijonininkų suvažiavimas. 
Maršalas E. Smdgly-Rydz, Pil 
sudskio įpėdinis, ragino suva
žiavusius vienybėn vykdyti, 
žmonių buities gerinimo pro
gramų.

ATLAIDAI IR PRIM1CIJA

KROSNA. - VII. 18 d. 
Krosnoj įvyko dideli ftkaplier- 
nos atlaidai. Visa buvo dar 
iškilmingiau, nes kun. Sventic- 
kas aukojo pirmas šv. Mišias.

Kadangi oras buvo geras, 
tai žmonių suplaukė didelė 
daugybė ir iš kaimyninių pa
rapijų. , • ,i

75 METAI NUO ANTROJO 
SUKILIMO

KAUNAS. - 1938 m. snkan 
ka 75 metai nno antrojo (18- 
63 metų) sukilimo. Ši sukak
tis norima ypatingai paminė
ti. Sukilimo vadai, kurių at
mintin senesniųjų žmonių tar
pe dar yra gyva, norima tin
kamai pagerbti.

truavęs “Dobi II”, jaunas 
konstruktorius 1926 metais 
jau spėja sukonstruoti ir pas
tatyti vienvietį naikintuvų, 
skiriamų grynai karo reika
lams “Dobi III”. Birželio 
mėn. 8 d. bandydamas savo 
darbų vaisius konstruktorius 
Itn. inž. Jurgis Dcbkevičius 
tūpdamas užkabino medį ir už 
simušė.

Žymiausio mūsų konstrukto 
riaus pulk. inž. Antano Gus
taičio kariniai — Anbo I, II, 
III, IV, V, VI, 51 ir 41, yra 
plačiai žinomi ir užsieniuose. 
Lygai prieš 12 metų, 192g m. 
liepos m. 14 d. pakilo į orų iš 
Kauno aerodromo į^nbo I. 
Šis pirmas pulk. inž. Gustai
čio lėktuvus turėjoi ypatingai 
gerų savybių anų dienų sąly
gose. Sukonstruavęs ir pasta
tęs Anbo II, 1929 metais pulk. 
Gustaitis sukonstruoja toli
mesniam lakūnų lavinimui ski
riamų Anbo III, kuris pradė
tas statyti serijomis mūsų a- 
viacijos dirbtuvėse. Po Anbo 
III serijomis pastatomi pulk. 
•Gustaičio konstruoti Anbo V. 
— skiriamas jaunus lakūnus 
mokyti. Anbo IV — skirtų 
grynai kare žvalgybos tiks
lams. Anbo- jVI — ekonomiš
kam lakūnų ir žvalgų trenira
vimui, pagaliau Anbo 51 ir 
Anbo 41 — rekordinio greičio 
ir puikių duomenų, artimos j 
žvalgybos ir antpuolio tiks
lams skiriamų lėktuvų. |Anbo 
41 tik prieš kelis mėnesius bu- 
bo pakrikštytas ir gerokai nu
stebino! kauniečius per visuo
menės su kariuomene susiarti
nimo šventę. Pulk. inž. Gustai 
tis, kaip konstruktorius, ir jo 
kontrukcijos lėktuvai labai au
kštai vertinami žymiausių avi
acijos specialistų.

galia ore yra geriausias Jai- 
das mūsų Nepriklausomybės 
šioj, sudrumstos pasaulinės 
taikos, gadynje. Tsb.

STATYS PAMINKLĄ

ANTAZAVĖ. — Vasara - 
organizuoto jaunimo pasirody
mo dienos. Antazavėj praėjusį 
sekmadienį gražiai kongresa- 
vo vietos ir apylinkės jauni-* v ' /
mas. Programa: bendros pa
maldos, iškilmingos, posėdi^, 
paskui meniškoji — linksmoji 
dalis. Kongrese dalyvavo apie 
500 organizuoto “Pavasario” 
jaunimo iš 11-os apylinkės 
kuopų.

jam pasauly. Lietuvišlka dai
na lygiai sužavi lietuvį, lygiai 
svetimtautį. Bet, deja, ne vi
siems! lietuviškų dainų grožį 
tenka išgirsti ir pajusti- Tam 
tikslui dabar kiekvienais me
tais nusistatyta ruošti dideles 
dainų šventes, į kurias turės 
progos atsilankyti ir svečiai iš 
užsienio.

Dabar prie Švietimo minis
terijos yra sudarytas specia-. 
Ius komitetas dainų šventėms 
ruošti. Šiais metais tokios dai 
nų šventės. bus suruoštos Klai 
pėdoje. Panevėžy ir Marijam
polėje. Dainų šventėse daly
vaus po kelis tūkstančius cho
ristų. Kitais metais, Lietuvos 
nepriklausomybės 20-tios me
tų sukaktuvrų proga, Kaune 
jvyks tikrai milžnrčka dainų 
šventė, ne» joje dalyvaus 12-15 
tūkstančių choristų. Be to, to
kios dainų šventės kitais me
tais dar bus suruoštos Alytuj 
ir Telšiuose.

SKAITYKITE “DRAUGI
— Dideles tautas pagimdo 

p i dorovė ir kultūringa drųsa.
Mazzini

UFE’SBYWAYS
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MILŽINIŠKA LIETUVIŲ DIENA

Dalyvaus ir Kalbės Svečias J.E. Vysk. M. Reinys

Viskas jau prirengta mil-Į Sudaryta graži programa iš 
žiniškam išvažiavimui, kurį dainų, kurias dainuos Forest 
rengia LRKSA 5-tas Peuna. -City ir Scrantono chorai. Va 
apskritis, rugpiūčio 22 dienų, kare parko viešbutyje bus 
I^ake Ariel parke. , bankietas pagerbimui J. F.

Vieta labai graži, tarp nie- vyskupo M. Reinio, 
džių. Taipgi yra didelis nie-Į Tuigi, visi lietuviai iš visų 
ras, kur galima 'maudytis ir apylinkių kviečiami dalyvauti 
valtimis pasivažinėti. šiame išvažiavime.

; Parke yra daug' visokių Rengimo komisija suaideda
\vskupų ii apie pusantro tu- įr pasivažinėjimo Ji- iš sekančių'narių: A. Maku-
kstancio pralotų, ordininių dejjelutJ į,, masėms, taipgi sevičius, pirmininkas; P. Ka

DETROITO LIETUVIU 2INIOŠ1
WEST SIDE

Vasara kaip bematant pra
bėgs. Kol dar šiltos dienos, 
lietuviai naudojas vasaros ma 
lonumais ir, kiek galėdami, l 
praleidžia laikų tyrame ore.

L. Vyčių 102 kp. rugp. G 
d. turėjo linksmų išvažiavi
mų. Visi buvo pusitenkinę vie 
ta ir vaišėmis.- Stasys Stepu- 
lionis savo nauju Buick išve
ža Moterų Sujungus 64 kp. 
delegates Valerijų Stepulio- 
nienę ir Onų Šimonienę į Cbi
cagų rugp. 14 d. Nors ir ma
ža kuopa, bet sųjungietės su
pranta svarbų organizacijos 
ir vyksta į seimų, kad grei
čiau susipažinus su sesutėmis 
sųjungietėmis, kas ir kuopai 
priduos daugiau naujo1 judė. 
jimo.

II. Alberts naujos diecezijos 
iš Lansyig.

Iškilmės pakėlimo Detroito 
vyskupijos į arkivyskupijų 
Šv. Sakramento bažnyčioje, 
prie Boston boulevard, prasi
dėjo 10 vai. ryto*. Kunigai 
poromis ėjo į bažnyčių per 
trisdeš.knts minutų, dešimts 
arkivyskupų, šešiasdešimts

kunigų iš visų Amerikos va> 
stijų Kanados ir Europos. Pa

daug stalų. į tilius, raštininkas ir iždinin-
Po pietų į parkų atvyks kas; K. Šlamienė ir S. Gali 

sirtilžius nau.uin arkivysku- garbingas svečias, Jo Eksce- nis, pagefbininkai.
pui, minia triukšmingai pati , |enc.jja vyskupas Mečislovas Rugp. 22 d. turi būti vie
ko. \ isos pamaldos buvo tra- ReįnyS įį Lietuvos ir kalbės nas sėkmingiausių • išvažiavi- 
nsliuojamos per radijų. Mil-, upie 2;30 pietų> Lįetuvia- mų.

žiniška Šv. Sakramento baž- JMg bus prOga gu juo Kusipa ' 
žinti. ' ' 1nyčia negalėjo sutalpinti dva

siškuos, daugelis turėjo būti 
lauke. z

Įžanginį pamokslų pasakė 
J. M. Doyle. Trumpai atpa

==
Kratavičienė, M. Bartkienė ir. 
keletas viešnių: A'. Blaževi Į 
čienė, O. Valiūnienė ir daug j 

šakojo Detroito diecezijos is- kitų, kurių pavardžių netekt

K. "Belskis, Nausieda ir L. 
Bacvinkaitė savo automobi
liais nuvežė seseris Pranciš- 
kietes į Grand Rapids, Mich., 
kur jos turės pamokas ir iš 
ten bus paskirstytos po para
pijas. Girtinas geraširdžių at
jautimas. Tas daug sutaupo 
lėšų motiniškam naunui.

Koresp.

Kaip Detroitas 
Pasitiko Naują 
Arkivyskupą

tori jų (diecezija 104 m. se
numo). Paskui kalbėjo apaš
tališkas delegatas J. Valsty 
bėms J. E. arkivyskupas A. 
G. Cicognani. Perskaitė po 
piežiaus prisiųstus paskyri
mus, padalinimų diecezijų, li
nkėjimus Detroito arkidiece- 
zijai, paskyrimų arkivyskupo' 
J. Mooney, paskyrimų vysku 
po metropolijos arkidiecezi- 
jai. Ant galo kalbėjo arki 
vyskupas (J. Mooney. Jisai 
prisiminė velionį vyskupų J. 
M. Gallagher, apibudino jo 

i nuveiktus darbus per 18 me
tų, kad suorganizavo šimtų 
Įlenkiąs parapijas ir kitus ir 
t.t. Ant galo pabriežė, kad 
dirbsiųs iš vien su visais su

Rugpiūčio 2 d. šimtai De 
troito pralotų, vadovaujant a-
dministratoriui pralotui J. M. .... „ . .
Doyle, 7 v»l. vak., Canado, • « vargas, ,oky-

stotyje sutiko naujų arkivys
kupų, E. Mooney.

Visas Roosevelt Park buvo 
užpludęs. Policijos, uniforenuo 
tų Kolumbo Vyčių, skautų ir 
daug visokių katalikiškų or
ganizacijų, bei šiaip publikos 
buvo šimtai tūkstančių. Pasi
tikime dalyvavo ir Mieli, va
lstijos guliernatorius E. Mur
phy. Sutikęs atvykusį arki
vyskupų, palydėjo į savo re

tais ir nemokytais ir t.t.
Tai buvo katalikiškos iškil

mės, kokių Detroitas dar ne
buvo matęs.

Juozas N. Medinis

Daug Atstovių Į M. 
Są-gos Seimą

nija bus dviejų aukštų su ga
lerijomis ir balkonu. Per at
laidus svečiai kunigai gėrė
josi klebonijos planu. Sako,
Bijutiškio klebonija bus gra
žiausia ir patogiausia visoj 
Kaišiadorio diecezijoj.

Vilk*i
Bijutiškio parapijoje yra 

dideli valdiški miškai. Juose 
naiviu daug vilkų. Liepos mė
nesį apylinkės gyventojams 
pradėjo piauti gyvulius. Sa
vaitės bėgyje papiovė Rėkta- 
riškių kaimo Br. £>imonavi 
čiau* ibį avis ir teliukų. Ska- 
rininkų km. B. Pečiulio trio 
avis ir kumeliukų, Bijutiškio TaL OANal 2346

ls Feder. Chicagos 
Apskrities Sus-mo

, Chicagos Kardinolas vysku 
I pui Reiniui suteikė čia teises 

, kad ir dirmavoti. Apič tai 
Sus-mas įvvko rugpiūčio 5!Jau tilP° šeštadienį, “Drau

. 1 i ««.»> ....... nuri
d., Aušros Vartų parap. svet., 
pirmininkaujant Ig. Sakalui, 
raštin. B. Kazlauskui.

J. E. vysk. M. Reiniui mass 
mitingas nutarta atšaukti

LIETUVIAI DAKTARAI *.........-

Pranas Katilius,
rašt. ir koresp.

Atlaidai

J. Kasakaičio dvi avis. Žmo
nės pradėję naktimis gyvu
lius tvartuose laikyti. Gyve
ntojai susirūpinę, kad šįmet 

, anksti v likai pradėjo piauti 
į gyvulius. Seniau jie pasiro 
dydavo lik vėlai rudenį.I

Bijutiškietis

BIJUTIŠKIS. — Liepa* 26 
d. Bijutišky buvo Šv. Onos 
atlaidai. Žmonių suvažiavo 
daug. Aštuoni kunigai buvo 
atvykę su dvasine pagalba 
klebonui.

Votivų laikė Joniškio kle 
bonas kun. A. Mažeika. Pa
mokslų sakė Giedraičių de
kanas kun. K. Eesevičius. Su
mų laikė Dubingių parap. kle
bonas kun. K. Ribikauskas, o•** - >
pamokslų sakė kun. A. Ma
žeika. Mišparus laikė Malei ų 
gimnazijos kapelionas kun. P. 
Bučinskas.

Statyba
Klebonas kun. J. Zabulio

nis, prieš Velykas sugrįžęs
iš Amerikos tuojau pradėjo

Rugpiūčio 4 d. įvyko vys-l^^ kaH.
kupo J. Alberts ingresas Šv. ’mą.kĮuollQ? dabar stato nftują 
Marijos bažnyčioje, Lan&ing, kiebonijQ> Pernai .ir gių me-
Mich., kuriam pirmininkavo tn pradžicje Webonas> 
arkivyskupas Mooney. nįda,uas po Amerikų, rinko

Ona Aksomaitienė planus Bijutiškio parap. kle
bonijai, kurių dabar ir stato 
amerikoniško stiliaus. Klebo

sužinoti
Kuopa linki visoms atsto

vėms ir viešnioms laimingos 
kelionės. Linki, kad seimas 
būtų skaitlingas, ir kad viskes 
būtų kuopuikiausiai sutvar
kyta.

Iš 64 kuopos delegatės į "el
nių vyksta Stepulionienė ir 
Šimonienė ir keletas viešnių. 
Laimingos kelionės.

Korespondentė J.H.M.

Vyskupas J. Alberts 
Paskirtas į Naują 
Lansing Dieceziją

JAUNIMO KONGRESAS

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys •gsaminaojamos — akinia

pritaikomi _

DR. JOHN SMEŪNA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
kasdien nno 9 iki 12. 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telepbone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

Rugpiūčio 15 d. 54 kuopoj 
delegatės vyksta į Chicago, 
III., į Moterų Sųjungos sei- 

zidencijų Palmer Woods. Sy-įmų. Kuopa yra didelė, tai it 
kiu pasikvietė pas' save tų vo- kuopos važiuoja dešimtis de-
karų Mich. valst. vyskupus J. 
C. Plagens iš Marąuette, Po
piežiaus legatų A. G. Cicog- 
nanį, vyskupų J. G. Pintens

legačių: J. H. Medinienė, E. 
Paurazienė, M. Stankienė, M. 
Aukščiūnaenė, E. Steponaus- 
kienė, M. Kasevičienė, J. Šo,

GIRKALNIS; — Girkalnio 
valsčiaus parapija nutarė pas
tatyti prieš du metus miru
siam kun. Bačkui gražų pa
minklų. šiam paminklui staty
ti jau pradėta rinkti aukos. 
Kun. Bačkus šioje parapijoje 
išbuvo daugelį metų, buvo ge
ros širdies, todėl savo gautas 
pajamas netaupė, bet jomis 
sušelpdavo, kiek galėdamas, 
vargšus, nukentėjusius ir buvo 
visų mylimas.

Eigai turėtų įsigyti j

, - <K> Petro Pranciš-j 
kaus Bučio, MJ.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė'. 

Chicago, UI.iš Grand Rapids, vyskupų J mulienė, A. Gustaitienė,

į;

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA* 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- * 
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 IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

✓

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

go" num. U85.

Bankieto reikalu
J. E. svečias Chicagon at

vyksta antradienį, rugp. 10
(Tęsinys 5 pusi.)

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road •
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TaL OANal 0409

DR. A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sckinadienį susitarus.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CANal 1175

Namai: 6450 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

TaL Prospect 1012
TaL Republic 5047

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų: 
HEMiock 6286

Rea.:
24:6 W. 69 St.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sutarti

LIETUVIAI DAKTA

DR. P.. ATKOČIŪNA
B A NTTRTA A

1446 So. 49th Ct. Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

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

Ar

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPnblIc 76S4 
MelnMe Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We«t Marąuette Road
Antrad., ketvlrlad. lt venktadienl&n 

9-12 v. ryta; 1-8 p. p.: 8-9 v. v. 
ieStadlenlais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvvay 
MELROSE PAKE, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

kettadleniats nuo 2 v. Iki 9 v v. 
BekmadlenIaIs pagal sutarties

■f-
Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

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

Vak 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoma ClceroJ 
1446 So. 49th Ct.

N,in 6 Iki 9 Vkl vak 

TaL LATayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Putnrtj

I'el. Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
• CHTCAOf/. ILL.

TsL Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
/ «S«lr v-9»r»a ir flnhfltomia

• DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ofisas tr rezidencija 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois '
TeL HEMiock 6111

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
I luboe

CHICAGO, ILL.

Telefonu lODsray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YABds 0994 

Rea.: TaL PLAaa 2400
VALANDOS:

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

DR, J. SHINGLMAN
K 4 TIK SUGRĮŽO 

u
Medicinos Mokslo Seimo. AUantlc City 

Praktikuoja S0 metų 
Reumatizmas Ir širdies IJgoe 

Jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1828 So. BOth Avė.
Tel. Cicero

Ofisas 4PSO West ISth Street
Cicero. III.

Offiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland' Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

TaL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Seredomis* ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonu REPubiic 7868

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1021 2369 S. Leavltt St.
VaL 1-4 pp. Ir T-S vak. OANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Tek Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vak ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
inia 0036
EVerly

Ofiso Tel. VI
Rezidencijos Tel.

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I
4157 Archer Avenue 

Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Recideaeija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
* Nedėliomis pagal au t a rti

si

Tek CANa' 0257
Rea. PROspeet 6669

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 vak vakaro

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaua li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Auociation ir American 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 0oUe«* of Snrgeons, yra Clau A

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL LAFayaMe 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vskare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

rūiies. Tai yra, aukžčiansi Ameri- 
koa medikaliai antoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikoj ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69«h SL, 
tek HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie-
į1 rių, kurių skelbimui matote DRAUGE



tždtenis, rugp. 13, 1937 BHI7TOI8
MOŠŲ ORGANI- n6o& P«*»«koe n parama sto

ri bot- fondui. Sus-mas ragino 
visus piknike dalyvauti.ZUOTOJI VEIKLA

(Tęsinys iš 4 pusi.) Marijonų Rėmėjų Ohteagos
Apskrities ižvažiarimag

Išvažiavimas įvyks sekma- 
įvenį, rugpiūčio 22 d., Lai
dinių ūkyje, Nekalto Prasid.

d. Sus-mas paragino, kad kuo 
daugiausia žmonių pasitiktų 
ant stoties. Tų jmeių dienų, 
vakare, aukštojo svečio, pa 
gerbimui įvyks bankietas Pa-J lJan. Šv. Vargdienių Seselių 
lmer House. Paraginta, kad, naudai. Tikietai vos tik po
kflsn tik aplinkybės leis, kuo 
skaitlingiausiai dalyvuuti bu- 
nkiete.

10c su proga laimėti sekan 
čius dovanas:

1-nia rankdarbių setas,
-r^ ™ * i i * t : i aukotas Sofijos Ališauskienės o5<> metų sukaktuvių Lie-i , ,

♦ v i,’* (buhvariškės); 2-ra — $3.00tuvos krikšto pamine.imui .
casbj 3-ėia — $2.00 cash.

krikšto
bendroji Komunija visų lie
tuvių katalikų įvyks rugp. 15 
d. Bendrajai Komunijai va
landų paskelbs vietos gerb. 
klebonai.

Lietuvos vyr. apdovanoti

Seselėms naujakurėms vi 
momenės parama labui reika
linga; tad reikalas kilnus ir 
svarbus. TT. Marijonų Rėmė
jų draugija laukia skaitlin

t

DLK. Gedimino ordinais: Le- publikos rugp. 22 d. taK 
onardas šimutis ir kun. Ig. dari« Q,W* Su8-Mtts ra*ino 

lbavičiuĄ, apskričiai širdin- ati5*ovua> 0 Prr Juos *r visus 
usiai dėkojo už surengimų ^tuvius dalyvauti.

Labdaringo# Rų-gos Oentft 
išv&ftavimaa

Išvažiavimas įvyks sekma* 
dienį, rugsėjo 5 d., Labdarių

|e,ems bankieto. Taipgi dėko 
jo ir visiems dalyviams.

Federacijos 26 Kongreso 
reikalu

Feder. Kongresui (rugpiii-iik>> ’Bus ūkio morgičiį de 
čio 24, 25 ir 26 dienomis) S^uas, kalbos ir kitokių da- 
Lawrence, Mass., paruošti I Pelnas našlaičių ir sc-
rezoliucijų, įnešimų, išrinkti:Į prieglaudų statybos fo-
Pr. Čižauskas, adv. J. Grb 
sius, A. Bacevičius.

ndui.
J r čia tikslas taipgi kilniu 

ir svarbus. Labdariai laukia 
skaitlingos publikos su šir-Bendrjjo pikniko reikalu

Trijų apskričių: LRKS A 
merikoje, Moterų Sų-gos ir 
ALRK Federacijos bendras 
piknikas įvyks rugp. 29 d.,
Dambrausko darže, Willo\v Į
Springs, III. Piknikan ižan., įvyk8 rug(i(,JO 6 d u. 
gos tikietai tik po 15c su pro-' bor E;1Y Vytauto šį
ga laimėti brangius dovanasr įlavinu, visiems katalikn- 
1-ma elektrikinis šaldytuvas, ms relkU Mtintl remlij nra

♦

imtas iš People6 Furniture 
Co., 4L83 Archer ave.; 2-ra. 
akordinas 1937 m. mados ve
rtės $35.00 iš Progress Fnf- 
niture Co., 3222 So. Halsted 
str., 3-čia rankinis laikrodė
lis iš Kass Jewelry Store, 
4216 Archer 1 ave. ir 'septy
nios kitos dovanos taip pat 
bus duodamos laimingiesiems, 
dalyvaujantiems piknike. 

Moterų Sų. gos 18 seimas

Seimas įvyks rugp. 16 d., 
Gimimo P. Sv. parap. svet. 
Marųuette Park, kur taipgi 
dalyvaus ir J. E. vysk. M. 
Reinys.

Feder. apskritis ragina vi- 
sn’s — vyrus ir moteris da
lyvauti Mot. Sų-gos seime 
svečiais.

Ttifetai ptotoagoe Po užvakar užėjusio ant Chicagos Į 
viesulo su lietum, ledais ir griaustiniu, kuris daugelio namų 
rūsius apsėmė, daugely vietų medžius išvartė, Mary Wehle, 
2344 Lineotn Park, bando nukelti užgriuvusį ant jos auto
mobilio didelį medį. Laimė, kad ji pati tuo metu nesėdėjo 
automobiliuje. •

LABDARIŲ DIRVA

Iš Labdarių 3 Kuopos 
Veikimo

CICERO. - Labdarių Są
jungos 3 kuopos Susirinkimas 
buvo 8 d. rugp. Sus-me daly 

dingą parama statybos fon- ^avo nemaža atstovų is 
dili. ’ -

Dienraščio “Draugo’’ 
ižvaži&vimas

Dienr. “Draugo” išvažiavi-

“Draugas” visiems katalika 
ms rtLeširdžiai' tarnauja. Vv 
si^ns (ad reikia jį ir remti.

J. Šliogeris

Nuoširdi Padėka

draugijų 
A. Jovarauskas labai tvar

kingai vedė susirinkimų. Jis 
yra geras labdarių veikėjas. 
Kuopa turi ir daugiau tokių 
veikėjų, pav., M. Časienė, J. 
Motekaitis, H. Misius, J. Ča- 
sas, J. Ogentas. Garbė kuo
pai turėti tokius veikėjus. 
Beje, ir mūsų klebonas visa 
dos dalyvauja labdarių kuo
pos susirinkJmuose patiekia 
daug gerų patarimų, taip pat 
prisideda su aukomis.

Raportą iš centro išdavė 
J. Motekaitis, M. Časienė ir

( ICĖRcf. Praėjusį sek-į Jovarauskas. Daug aiškin-
madlenį mūsų gerb. klebonas ųa rengįam^ labdarių ce-
kun. 11. Vaičūnas buvo iškė
lęs gražų Šv. Grigaliaus cho
rui išvažlavfanų, kuifo visi 
choro nariai ilgai negalės pa
miršti. Išvažiavime dalyvavo 
ir pats klebonas.

Šiuomi tat reiškiame nuo
širdžių padėkų savo bran
giam klebonui už parodytų 
prijautimų, kuris paskatino 
chorų didesniu pasišventimu

ntro įšvažiavimų į nuosavų 
ūkį, 5 d. rugsėjo. Mūsų kuo
pa tam išvažiavime turės da
ug visokių įvairenybių. Be 
to, bus deginami visi ūkio 
morgičiai.

Nutarta rudeny surengti 
gražų vakarų. Tam tikslui iš
rinkta komisija.

ne tik gražiu giedojimu baž- 
AkademijCs Rėmėjų piknikas nyčioje kelti žmonių pamal-

ARD pikniką.^ įvyks rugp. 
5 d. Marąuette parke. Visas 

pelnas eis naujos akademijos 
statybos fondui. Reikalas sva 
rbos. Rėmėjos laukia skaitlį

durnų, bet taip pat didesniu 
pasiryžimu darbuotis parapi 
jos labui. i . A

Dar kartų ačiū.
Šv.Grigaliaus choro valdyba

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGOJ

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

Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kažimiero Seserų Vie
nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 5 vai. Visų Šven
tųjų bažn.; 7:30 vai. Nekalto Prasidėjimo, Brighton Phrke.

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

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. 
bažn.; 8:30 Moterų Sųjungos se?mo bankiete.

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

Ketvirtad., rugpj. 19 d., šv. Pranciškai^ parap., Indiana 
Harbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

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

Šeštad., rugp. 21 d., apleidžia Chicagų.
Kun. A Liuku*

A. t A
KASTANCIJA VICKUTE

Mirė rugrp. ll d., 1937 m., 
5:00 vai. vak., aulaukus 38 
metų amžinus.

Kilo tft Biržų apskr., Vabtl- 
nikų parup., Ilgu laukės kalino.

Amerikoj Išgyveno 14 metų.
Paliko dideliame nullūd me 

to-serj Onų tr žvoger) Juotapų 
AnAeikus, pusreser? Magdaleną 
Kuvallnaltę Ir Onų Barulenę, 
Svtigerj l’et.rų Bariau, du pus
brolius: Mikų Ir Jurg) Kawu- 
linua, Onų Augaltę Ir gimines. 
Lietuvoje Elžbietą Kuchinskie- 
ne, bro.J Antanų V lėk*, ir daug 
kitų giminių. Priklausė prie: 
Tretininkų, Apaštalystės Mal- 
dje, ŠV. Onos, Oyvojo Roian- 
ėiaus. Akademijos Itvn.IJų ir 
šv. Antano draugysčių.

Kūnas paA.rvotas S. M. Sku- 
do koplyčioj, 718 W. 18fh 8t.

Laidotuvės įvyks pirmadlenj, 
rugpiūčio 16 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta *1 
Dievo Apvaizdos parap. bažny
čių, kurkij |vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nu.ydėtų 1 Šv. 
Kazimierb kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, Brolis,
Pusbroliai. Pusseserės. ŠVoge- 
riai. Giminės ir Draugai.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudaa. Telef. MONroe 3377.

roa riower onoppe 
®4180 Archer Avenue

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Banklctams —• I Jiidutn vėms —

PapaoMmams.
Phone LAFAYETTE 580«

15 STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

“Draui
TRECL

^taZ Jk Al-AJ TV JT IKAVrOy

igo” Radijo Programa
I ADIENIAIS 1ARP 4:00 ir 4:J0

f MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais, lap. kraštais, ............................... $3.75

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................... $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ............................................ $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pųuk............................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš..........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš...............................75c
Šventas Dieve, juod. getais viršeliais didelėmis

raidėmis ..................... ....................................... .. $2.50 ][
Jėtus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ...............$2.53

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ulincis
5 ■ "........... ................. ........ ..............

Man labiau patinka tasai Įbėinig, kaip tasai, kuris ję gi 
žmogus, kuris gina tiesų dory-Ina argumentais. Pal'iu, J. S.

Daug svarstyta apie varg
šus, kuriems kuopa teikia pa
šalpų, o ligonis J. Lapinskas 
išsiųstas į mineralines vanas 

(Tęsinys 6 pusi.)

— Tas yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakymą-

MATYKITE JI ŠIANDIENI
\ HEALTH-MOR

VACIIM-fLEANER
ATLIEKA 32 DARBUS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

HUDUI AkinC PATARNAVIMAS 
AlflDuLHllbt DIENĄ IR NAKTĮ

nvv A T KOPLYČIOS VISOSE 
Lt I RAI MIESTO DALYSE

. UUIGVICIUS

A. M2S2JSNS

4348 So. California A Ve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

iii Gamtas 
ir Namo Pri- 

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knygai 

su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepr- 
mui; įvairių kon&ryų ir

S preservų darymai, paukš
tienos kepiniui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
<ią knygą galima gauti per pal
tą arba raltinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL

KAIRĄ SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINĖJE

$1.00 s

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. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Rooin 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programą Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. K. P. 0. stoties (1420 K.) — PranėMjaa 

P. 5ALT1MIERAS

" OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oeri&usiea patarnavimas — Moteris patarnanja
Pkoaa M>00 <10 W. 15tk Ava.

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. Si

I. J. Zatp
tankis rSK
tanas Motis

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 6703 ^1IR 4704 So. Western A 

TĖVAS Tel. VIRginia 0888

3384 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

■keraai tv. Kacimicro kapinių vartų.

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ 1SDIKBŽJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonai BBVerly 0005

t



gąjpgTs Penktadienis, rugp. lS,

VIETINES ŽINIOS i Aušros Vartų Viltis

94 ATSTOVES MOTERŲ SĄ-GOS SEIME

Suvažiuoja Įžymiausios Organizacijos Veikėjos

Moterų Sųjungos centro ra-, pačios parap. salėj koncertas 
Štinės pranešimu, 18-sis sei-p r šokiai. Koncerte dalyvau- 
mas, kuris prasidės rugp. 16 į ja Marijona Janušauskienė, 
d., Gimimo P. S. parap. salėj Ona Biežienė, (dr. Biežio žmo
atstovių skaičiumi bus rekor
dinis. Iš virš 70 kuopų į sei
mų vyksta 94 atstovės. Tokio 
sttsidctnėji’mo organizacijom 
reikalais iki šiol sųjungieči'ų 
tarpe dar nėra pasireiškę. 
Tas rodo, kad Mėterų Sųjun
ga yra gyva, veikli ir nuolat 
auganti. Šis reiškinys gali 
tik džiuginti Amerikos lietu
vių katalikų visuomenę.

Daug atstovių j seimų vyk 
sta iš Rytinių valstybių, New 
Yorko ir Pennsylvania, taip 
pat Oliio, Micliigan ir kitų. 
Illinois, Indiana ir Wiscon- 
sin vai. kuopos taip pat 1QO 
nuoš. atstovaujamos Taigi 
pradedant ’ sekmadieniu, Chi- 
cagų užplūs visa eilė žymių 
katalikių moterų veikėjų. Chi 
cagiečiams bus gera proga su 
viešniomis veikėjomis susipa
žinti. O tani susipažinimui 
Se?mo Rengimo Komisija re
ngia visų eilę pramogų, kq- 
*rios eis šia tvarka:

Seimo išvakarėse, rugpiū
čio 15 d., sekmadienio vaka
re, Oim. Švč. Pan. parap. sa
lėj atstovių susipažinimo va
karas, bunco ir kortomis lo
šimas ir vaišinimasis. Įžanga 
tik 25c. c

Pirmadienį, rugpiūčio 16 d. 
9 vai. ryto iškilmingos pama
ldos Gim. Šv. Pan. parap. ba
žnyčioj. Pamaldose dalyvauja 
Jo. Ekscelencija vyskupas M. 
Reinys. Kviečiame Chicagos 
katalikus ir visų kuopų sų 
jongietes skaitlingai dalyvau 
ti šeiminėse pamaldose.

na), Kaštas Sabonis, Leoka
dija Sabonienė ir jų dukrelė 
Silvija McElroy. Šokiams 
grieš Metricks orkestrą. Jža 
nga 50c.

Antradienį, rugp. 17 d., va
kare šeiminis bankietas atsto 
vėms pagerbti Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno auditorijoj. 
Dalyvauja aukštieji svečiai: 
vyskupas M. Reinys, Lietuvon 
konsulas P. Daužvardis su 
žmona, Chicagos lietuvių dva- 
i ‘.škija, profesijonalai, biznie
riai, visuomenės veikėjai. Ba 
nkietui įžanga tik $1.00. Per 
burkietų gerb. seserų pastan
gom akademikės išpildys pro 
gramų.

Nuoširdžiai kviečiu ne tik 
visas Chicagos ir apylinkės 
sųjungietes, bet ir visus lie
tuvius dalyvauti sųįjungiečių 
šeiminėse pramogose ir sus;- 
pažinti su organizacijos vei
kėjomis. »

S. Sakalienė,
Seimo reng. kom. sekr.

Visi Aušros Vartų parąpi-1 
jos žmonės dabar gyvena tik 
viena viltimi, kad ateinantį 
sekmadienį, rugp. 15 d. bus 
gražus oras, kad visi susiva- 
žiuos Vytauto daržan ir pa
darys ten puikų piknikų. Pa- 
kviet&nąi išsiųsti paštu be 
tikietų. Visi žino, kad kiek
vienas svečias piknike labai 
pageidaujamas, kad ir be ti- 
kieto. Klebonas su komiteto 
rariaik J. Glebausku ir V.!I
Mikšiu aplankė visus biznie
rius ir visur gavo dovanų ge
resniam pavaišinimui svečių. 
A. Krotkaitė atsiuntė $10.00. 
Pinigais iš anksto parėmė pi
knikų ir St. Šimulis. Rap.

Vyčių Vakarėlis

Šį vakarų Ausros Vartų' 
svetainėj Vyčių 24 kuopa ruo , 
šia vakarėlį. Tas vakarėlis, 
jau seniai ruošiamas dabar 
įgyjo daugiau reik&nės, nes 
jis pasidarė priėmimu dele
gatų iš Vyčių seimo Day ton, 
O., kuriame net keturi iš šios 
kuopos įėjo į centro valdybų. 
Gera muzika linksmins sve
čius ir saviškius.

CLASSIFIED
lflRFNDI'OJA.MAS KAMBARYS

Rendon 5 kamba 
Namas randasi p

•rių 
o i

pirmas fletas. 
adresu 2250 W.

PARDAVIMUI NAMAS
Margin t te Park aplellnkėj — 2 rie
tu m Arinis namai, abu fletal po 5 

j kambarius. 2 dideli kambariai bels- 
1 irionte, 2 karų garadžius. antras na- 
I mas nuo kampo. Dėl Informacijų 
į ftauklt CA\al n 15.

Į DIDŽIAI’SIĄS BARGENAS

. Trlveretas parduoti 2 aukštų namą,
13 lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
|Fa'duoslu u*. $1000 mažiau negu
vertas. Savininkas visada namie. 
■At»'*»nk*te 3604 So. Emerald Avė,

PARDAVIMU NAM AS

Pgrdavlmnl pigiai 6 kambarių bun- 
ga1ow, Hot Water Heat, 1 car ga- 
ra4>lus lotas 36 x 126. Reikale at
sigaukit adresu 6537 So. Artesian 
Avė. Tel. PROspeet 2267.

PARDAVIMUI NAMAS
917-19 West 33rd 8treet. Lotas 
51 x 145, 2 a.ukfttų namas steam ap
šildomas. name yra 2 krautuvės ir 
vienai vi-nuolika kambarių rietas. 
1936 taksai tiktai $234,10 Parsiduo
da už $6>>00. Reikale matykit Mr. 
Wallis. Northern Trust Co.. 50 So. 
LaSalle St. ' 

REIKALINGAS VIRP.JAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbų. Rašy
kite; •
"Draugas,” 2384 So. Oakley A 
Box No. GI09. 

PARDAVIMUI NAMAS

Nelaimė, kur įsigali girtybė. Šio atvaizdo priešaky Ruth W^rlein, 2252 Grace st., kuri 
nvšovė savo vyrų, kuris parėjęs namo girtas puolė jų mušti. Koronerio džiurė jų išteisino, 
nes ir jos duktė (užpakaly) liudijo gynusi motinų nuo girtuoklio tėvo. Dešinėj jos brolis 
policininkas J. Gebbardt su žmona ir mažu Werlein vaiku.

Atsiprašome

Vakarykščio “Draugo” pi
rmam puslapy įdėtas pavei
kslas, po kuriui padėtas pa
rašas, kad tai naujo tipo J. 
A. V. jūrinis lėktuvas karo 
žvalgybai. Tai buvo vokiečių 
hydroplanas, kuris iš Luc- 
beck per Portugalįjų ir Azo
rų salas — per Atlantu — 
skrenda į Amerikų ieškoda 
mas patogaus oru kelio ’u-

.15,000 Lietuvių 
Dalyvaus Piknike

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 
Ryans miškuose prie 87 ir 
Western avė., manoma, susi
rinks apie 15,000 lietuvių i 
C'ook Apskrities Lietuvių De 
mokratų Lygos piknikų, kurį 
rengia teisėjo Jono Zūrio pa 
gerbimui.

TRYS APSKRITYS RENGIA BENDRĄ 
PIKNIKĄ z

Laimingiems Skiriama $200.00 Vertės Dovanų

Bus beisbolo lošimas, lenk 
tynęs, šokiai prie geros or- 
kestros, užkandžiai ir proga' 
laimėti vienų iš 100 dovanų. Į

Lietuvių katalikiškųjų or
ganizacijų gyvenime, Chica 
goję, pirmas toks įvykis, kad 
trys apskritys bendrai rengia 
didelį piknikų ir laimingi c 
siems skiria dovanų $200 ve
rtės. Piknikų rengia Susivie- 
nymo, Moterų Sųjungos ir Fe
deracijom apskritys, sekmadie 
nį, rugpiūčio 29 dienų, Dam
brausko darže, Willows Spri-

* CHRYSLER 

Ž ANT OGDEN. AVĖ. I

Gcrl bnrttenal Marųuette Parke:
1. du fletal po šešis kambarius. 

2. du fletal po kenktus kambarius, 
irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios u* 
parkos

Kada matysite tai sakysite, kad 
tikri bargenai. Atsišaukite } Petcr 
M. Krauczunas, 5952 So. Richmond 
St.. subatoj po piet arba nedėlioja 
visų dienų, kitomis dienomis po 4:00 
vai, vakare. _

RENDON FLETAS

sisiekimui tarp Vokietijos ir 
Tų pačių dienų vakare, tos J. A. Valstybių.

--------------—............................................... ..... ' ■ ii -TiiiraeiB

Įžanga dykai. Vieta lengva 
privažiuoti autpmobiliu arba 
gatvėkariu. Piknike žada da
lyvauti M. J. Flynn ir kiti 
žymūs politikos vadai.

Fiknikierius

Pranešimai
MABQUETTE PARK. —

LRK Susiv. Am. 163 kp. mė
nesinis susirinkitnas įvyks pe 
nktadienį, rugpiūčio 13 d.,

Į 7:30 vai. vakare, parapijos sa
lėje. Visi nariai prašomi skai
tlingai atsilankyti į šį svar
bų susirinkimų. Pasilikę su
duoklėmis, malonėkite užsimo fis imtas 
keti. A.E. Stogiūtė, fin. rSčt

BRIGHTON PARK. — Dr 
gija Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimų penktadienį rug
piūčio 13 d., parap. mokyklos 
kambaryje 7:30 vai. vakare. 

1 Visi nariai kviečiami laiku 
pribūti. Turime keletu svar
bių reikalų svarstyti.

Valdybė

Mokėjimas piešti sumažino jam bausmę. Chief Justine 
McKinley (viršuj), valstybės gynėjo padėjėjas F. Donogbue 
(dešinėj) ir vagilius negras G. Sudor. Už vagiliavimų teisė
jas negrų jau buvo nuteisęs 10 mėnesių į kalėjimų. Bylos 
metu vagilius paėmęs popieros padarė valst. gynėjo šaržų. 
Pamatęs tai F. Donoghue atėmė iš vagilio popierų, parodė 
teisėjui ir pareikalavo, kad bausmė jam būtų pakeista -- 
kalėjimas visam amžiui. Teisėjas betgi bausmę dar suma
žino — vienu mėnesiu.

Sekmadienį, rugp. 15 d., I 
vai. po pietų, paprastoj vie
toj įvyks svarbus mėnesini? 
dr-jos “Lietuvos Ūkininkas” 
susirinkimas. Išgirsime rapo
rtų iš pereito išvažiavimo 5r 
yra daug reikalų svarstymui. 
Tat nariai prašomi susirinkti.

J. Žurkauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Kokios tos dovanos

1 niir.ingiešiems dovanos 
skiriamos šios:

1-ma — elektrikinis šaldy
tuvas (Frigidaire) imtas iš 
Peoples Furniture Co. (did
žiausia lietuvių rakandų įstai 
ga Chicagoj), 4183 Archer a- 
ve. ir 2536 W. 63rd st. ši 
dovana yra vertės $100.00.

2 ra — 1937 metų modelio 
akordijonas imtas iš Progres? 
Furniture* Co. (taip pat dide 
lė lietuvių įstaiga), 3222 So. 
Halsted st. Ši dovana $35.00 
vertės.

3-čia — rankinis laikrodū- 
iš Kass Jewelry 

Į Store (lietuvio įstaiga), 4216 
Archer avė. Ši dovana $25.00 
vertės. Laikrodėlis bus vyri
škas arba moteriškas, žiūrint 
kas laimės.

Be to, skiriama dar septy
nios mažesnės dovanos.

Šioms dovanoms laimėti di
delių pinigų .nereikia. Tikie 
tas tik 15 centų ir su juo kie 
k vienas galės įeiti į. daržų.

Nuo pasidarbavimo priklan 
sys pasisekimas.

Šio pikniko pasisek fonas, ni- 
šku, priklausys nuo .to, kaip 
tų ciganizacijų nariai pasi 
darbuos, kiek tikietų iš ank
sto išplatins, kiek pačių narių 
dalyvaus ir kiek sukvies sn- 
vo pažįstamų, bičiulių. Jei 
tik patys nariai suvažiuotų, 
tai jau būtų didelis piknikas, 
o jei dar kiekvienas atsiveš

savo draugus, piknikas bus 
tikrai didelis. Reikia pažy 
mėti, kad kai kuriose kuopos': 
eina smarkus tikietų platini
mo vajus. Pav., Moterų Sų 
jungos 21 kuopa (Town of 
Lake) paėmė netoli 100 ti
kietų ir visus žada parduoti 
Susivienjino 100 kp. (Wes4 
Side) narys A. Radzevičių* 
vienas baigia išparduoti 60 
tikietų. O kur dar kitos Su 
sivienyn.o, Moterų Sųjungo* 
ir Federacijos kuopos. Tikie 
tų yra pasiųsta ir į tolimes
nes kuOD.'E.

Pikniko programa

Be viso to, kas paprastai 
būna piknikuose, šiame pik 
nike bus ir kitokia progra
ma. Bas atgaivinti senoviški
lieluviški žaidimai, kurie taip Termpiane ’«w» 5-nass.

11 Se*,an' pHnai įrengtas
buvo madoj prieš 10, 15 me- jundson m k-mmr. Rcdan, 
tų, kurie šiuo metu kaip ir'““""' p,b,J“ ,rrn*m’ 
pamiršti. Bus suruošta įvai
rių • lenktynių vyrams, mote
lius ir vaikams. Laimėjusie
ms taip pat skiriama dova
nos. -

FABRIKO I> Y CERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI]

VARTOTI KARAI!
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAWFORD

Brighton parke, 4436 So. Fairfield 
Avė., 4 kambariai pilnai JrengU 

, (furniahed), turi visus patogumus,
' t.y. radija, karpetaa, t.t.. tinka jau- 
'nai porai arba pavieniama Telefo- 
: nuoklt SEEIey 7882,
Į DAKTARO OFISAS B^NPON

Vir&ui seniai įsteigtos aptiekos, spe
cialė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsiSaukit i Ap
tieki), 2258 W. 24th 8treet.

Manant statyti saa naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Map)ewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

Plymouth '35 5-paas. 
de luxe tour. sodan...

| Plymouth '34 
Į de luxe lour. Sedan . .. 
Į Oldsmoblle ’3« 5-pass. 
Ide line tour. Sedan ...
Dodge '35 5-pass. 
de liAe tour. Sedan 

U Dodgc ’35 5-pivm.’ lo lt'rvo t/kiir SUmIaede lv«e tour. Sedan ...........
Chevrolet ’3« 5-naas.
(le luxe tour. Sėdam .... I 
Chevrolet '34 5-nass. 
de li»e tour. Sedan ..... 
Ford 5-pe«s.
de liate lonr. Sedan ..........
De Solo 'SS 5-pa«s.
de l«xe tour. Sedan ...........
Chrysler ’3« 5-naa*.
de lt ve tour. Sedan ...........
Chrysler '35 A'rflow 6-p. 
de lt ve tour. Sedan ...........

i

$365
265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 (
45s|

595!

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala namas šingeliais.j 
Dedame stogas.

Tari 35 metas patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

595
Vartotas Paehanl '37 6-eyl. 5-”«-
-aJUeriŲ de h«xe tr. Sedan . . 835 
Graliam '35 5-pass. de luxe
touring Sėdau ...................... 495
Na«h ’3« 5-pass. de Inxe
K"1™ ...........................525
Jūsų karas k/ūp Įmotėj i-— | Balansas 12—24 mėn 

LABDARIŲ DIRVA i 90 Dienų Garantija. 30 Dio
________ nų Važinėjimo Išbandymas

85 KITI BARGENAI TAIP $ 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP J

Chrysler Dyler.’s
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

(Tęsinys iš 5 pusi.)

gydytis porai mėnesių. Tas | 
kuopai kainuos apie porų ši- > 
antų dol. Tam reikalui Šv. t 
Antano dr-ja aukojo $5.00, | 
gerb. kleb. $5.00, J. Motekai- | 
tis $5.(X), Apaštalystės Maldos | 
dr-jd $5.00. Kuopa prašo ir 
kitų prisidėti auka.

Pajamų šiame sus-me kuo
pa turėjo $15.90, o išmokėjo 
$79.00. Vadinasi, šelpdama 
vergšus kuopa dalyvauja Ka
talikiškoj Akcijoj.

Visi Ciceros lietuviai ka 
tai i kai kviečiami priklųusyti 
labdarių kuopai. Taip pat 
prašomi aukoti -vargšams per 
kuopų. Tada visi dirbsime ge
rus darbus. A. Valančius

5

ARE YOU ONLY A 
THREE-OUARTER W1FE?

M EN.becauae they are men.eao 
never underatand a three- 

quarter wife— a elfe wbo ls all love 
and kindneee three vreka In a 
month and a heli cat the reet al 
the tlme.

No matter how your back achea
—how your nerves vream—don’t 
take lt out on your husband.

For three generations one sromar 
Bas told ąnother bov to co 
Ine through" vlth Lydis B. Plnk- 
ham'a Vegetable Compound. It 
belpe Nature tone up the ayetem, 
thua leaeenlnc the diteomfor ts from 
the functlonal dlsorders vhlcb 
vomen mušt endure In tbe thret 
ordeals of Ufe: 1. Tumine from 

- glrlhood to vomanbood. 3. Pre- 
perlng for rnotherbood. 3. Ap- 
proechlng "mlddte aps."

Don’t be a thrre-qnarter w1ft>. 
take LYDIA B PINKHAM'S 
VBOBTABLB COMPOUND end 
Oo -gtnlllns Throush."

t
FEATINKITE “DRAUGĄ"

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONE APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė-
' lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Puslapiu 244. Andeklo apdarais $1.00

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga tnri pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNA8
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

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


