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(Telegrama)

NEBUS PRAVESTA EILĖ 
SVARBiy B1IĮJ

Popiežius vaikščioja 
vasarinių rūmų 

soduose

TAURAGNŲ BAŽNYČIAI 
YRA 550 METU

koncerto rugp. 24 d. iš semi
narijos auditorijos bus sujun- 

LAWREXCE, MASS. - - gta su radio stotimi WLLH, 
Federacijos Kongrese J. F. Loveli, Mass., visą 
Vyskupo M. Keinio kalba da- nuo 7:30 vakare.
rbininku klausimu ir da1'*

IŠKILMINGA MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO PRADŽIA

ŠANGHAJUJE VYKSTA 

ATKAKLIOS KOVOS
TAURAGNAI, Lietuva. - 

Bažnytinis archyvas, rodo, kad 
šįmet sueina 550 metų, kai 
Tauragnuose buvo pastatyta 
pirmoji katalikų bažnyčia ir 
įkurta Tauragnų parapija.

Pirmoji Tauragnų katalikų 
bažnyčia buvusi ne dabarti-

CASTEL GANDOLFO, ru
gp. 16. — Vakar Šventasis 
Tėvas Pijus XI pirmų kartų 
ilgesnį laikų pats vienas vai
kštinėjo vasarinių rūmų so
duose.

Kaip paprastai, automobi
liu išvažiavo sodo alėjomis.

J. Valstybių moterys ir vaikai 
apleidžia miestą

JAPONAI NIEKU BŪDU NEGALI
PAIMTI NANKOWO PERĖJOS

ŠANGHAJUS, rugp. 16. -- AVASHINGTON, rugp. 16. 
Tolėliau apleido automobilį ir n®je vietoje, bet 3 kil. toliau, Kinų kova su japonais šiainej— J. Valstybių azijatinio ka- 

į šalį, administracijos progra- keliolikų minutų senelis lais- pri? gražaus Taurapilio pilia- niiest? visu smarkumu eina ro laivyno vadas a<lmirolas

AVASHINGTON, rugp. 16. 
— Numatyta, kad šios savai- 

valandų' tės pabaigi) kongresas uždarys 
sesijų. Per kelias dienas ne-

Kun. Juras bus galimumo pasvarstyti ir 
pravesti keletą užsilikusių 
svarbesniųjų bilių, priklausan
čių administracijos progra
mai. Jei šie biliai bus padėti

GRAŽUS J. E. VYSK. REINIO 
PASVEIKINIMAS

Seimas išrinko prezidiumą, 
išklausė daug sveikinimų

Gausingo Moterų Sųjungos 
seimo delegatės nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad jų darbų iškil
mingai pradėjo ir palaimino 
J E. Vyskupas Mečislovas Bei 
Dį/.S.

Seimas prasidėjo vakar ry
tų su pamaldomis Gimimo par. 
bažnyčioj, Marųuette Parke, 
šv. .Mišias atlaikė J E. Vysku
pas B vinys. Jam asistavo 
/•»». J. Vaičiūnas ir kini. B. 
f rba. Pamaldose dalyvavo 
yerb. km. ,/. Jakaitis, M.J.C., 
Tėvų Marijonų Provincijolas, 
ir daug kitų kunigų. Pamokslą 
1:1 sakė pats J E. Vyskupas. 
Jis kalbėjo turiningai ir nuo
širdžiai, pabrėždamas lietuvai 
čių katalikių susiorganizavi- 
niu svarbų, paragindamas ša
linti iš organizacijos asmeniš
kumus ir vieningai darbuotis 
liems idealams, kuriems ji y- 
ra suorganizuota.

Vyskupas svečias vakar 
lankėsi Aušras 

Vartuose

J E. Vyskupas. M. Reinys, 
Vilkaviškio vyskupijos koad
jutorius, vakar vakare teikėsi 
aplankyti Aušros Vartų baž
nyčių, AVest. Side.

Į Žmonių buvo kupina bažny
čia. Vyskupas svečias nepap
rastai gražiai kalbėjo tikintie
siems — toli nuo .savo tikro-

ma nebus pilna ir 
daug nusivylimo.

pasireikš vai vaikščiojo. kalnio ir prie giliausiojo Lie su mažomis

Kongrese daug dirba opozi
cija, kurių sudaro ne vien re
spublikonai, bet ir demokratai 
atstovai. Daugelis pačių de
mokratų atkakliai kovoja prieš 
administracijos užsimotas re
formas.

600 NAUJŲ KIELIKŲ BUS 
PADIRBTA BUDAPEŠTO

KONGRESUI

BUDAPESTAS, Vengrija, 
rugp. 14. — Vengrijos katali-

pertraukomis. Į H. E. Varneli praneša laivyno 
departamentui, kad iš šangba- 
.jaus. miesto srities ištraukia* 
mi J. Valstybių piliečiai. Pir
miausia. ištraukiamos moteryš 
ir vaikįri. Dollar garlaivių 
kompanijos keliais laivais a-

tuvoje Tauragno ežero, kurs į<ov.į pagaliau prisijungė ir ja 
laiko pil.akalnį apsupęs be- pr,nil oro laivynas, kurio vie- 
veik is trijų pusių. ,la grupė atskrido net iš Japo

Padavimas apie lauragnų njjos .Japonų karo laivai ret- 
___  l>ažnyčios atsiradimų sako, kartomis paleidžia pragariškų

SPEYER, Vokietija, r.ugp.|kad to<’e v^.t0A. kur daba^ugnį iš patrankų į kinų gyve-
16. _  Vietos katalikai vakar ra Taurapilio piliakalnis, žilo- namųsias miesto dalis, o kinų (merikieciai bus paimti į Mani
rengė čia iškilmes savo gany-’senovF)e gyvenęs vaidila, artilerija apšaudo japonų po-|lų, Filipinų salas. Dalis ameri 
tojo, vyskupo L. Sebastiano vabbLutės, degusi šventoji ug- zįcijas tolėliau paupiu. Iš ame! kiečių gal vyks stačiai į J,
pagarbai jo 20 metų konsekra- inis pri'e seno ^žuol°- 1>askiau i rikoniškų ir britų karo laivų, Valstybes.

atsiradę žmonės, kurie prade- dalis jūrininku pasiųsta

NACIAI SUTRUKDĖ KA
TALIKAMS IŠKILMES

vimo sukaktuVemis. Atvyko 
keletas vyskupų ir daug kata-
likų suplūdo iš kitų 
jos dalių

jo skelbti naujų religijų (krik 
Vokieti l**‘i°nybV) *r tie žmonės toje

1
tarptautinį kvartalą saugoti ŠANGHAJUS, rugp. 16.

kų visuomenės aukomis bus surengtoms iškilmėms. Jie su
parūpinta 600 naujų kielikų, 
reikalingi) įvyksiančiam čia a- 
teinančiais metais tarptauti
niam Eucharistiniam kongre- 

18ui-
sios tėvynės gyvenantiems lie-j kietokai bus pažymėti,
tuviams ir lietuvėms. Suteikė ikad jje tarnavo Eucharisti-
palaiminimų Švč 
tu.

Sakramen-'

lie,nė, Medelienė ir Satkienė. 
Tvarkdarės — Kerui y tė ir 
Bartkaitė.

Išrinkus -prezidiumų ir ko
misijas, išklausyta visos eilės 
sveikinimų Pinniausia sveiki-

vietoje, kur degusi • šventoji resus. Kinų gyvenamose mie-
saviškius piliečius ir jų inte-1 Kinų autoritetai skelbia, kad

kinų kariuomenė nugalėjusi
Naciai sąmoningai pakenkė! suP-vl« aukSt» kul"«'

Taip atsiradęs piliakalnis.

niam kongresui. Po kongreso 
busi išdalinti neturtingoms haž 
nycioms ir koplyčioms.

japonus, paimdama japonų vy 
riausiųjų karo būstinę — dide 
lį plieno ir konkreto pastatų 

paskelbė,Hongkew distrikte. Japonų 
kad japonai su priešlėktuvinė autoritetai tai nuginčija, 
mis patrankomis numušė kinų
vienų liomboneši ir žuvo du la 
kūnai. Pažymima, kad žuvu-

sto dalyse susibūrę daug kinų 
kurie veržiasi atakuotiI karių,

traukė čia dešimtis tūkstančių j Bažnytinis archyvas sako,! japonus, 
smogikų, Hitlerio rinktinosios kad dar prieš 200 metų prie j Kinų 'autoritetai
sargybos narių ir Hitleris jau
nimo organizacijos skyrių.

Tad katalikų rengtos iškil
mės atšauktos, vyskupai kas 
sau išvyko namo ir po pamal
dų tikintieji išsiskirstė.

Nacių, vadai gi saviškiams 
sakė prakalbas. Jie pažymėjo, 
kad nekovoju prieš Katalikų 
Bažnyčių, bet prieš katalikųVOKIEČIŲ VYSKUPAS DĖ

KOJA J. V. HIERARCHIJAI vadus, .kurie neigiu vadų Hit-"**a ežerų.

Taurapilio piliakalnio buvusi 
nedidelė koplytėlė, bet tuo lai
ku jau ir dabartinėje vietoj? 
stovėjusi Tauragnų bažnyčia.

Dabartinė Tauragnų bažny->"ra kurie anądien pa 
čia medinė, statyta maždaug j b’a*(bl svaidydami boin- 
prieš 60 metų. Bažnyčios vi- jbas ’s padangių ~ bombas tai 
duje yra senų paveikslų. Tau- i .ial)0TllJ karo laivus ir 
ragnų bažnyčia yra labai gra. bonilms nukrito į tarptautinį 
žioje vietoje, prie dviejų dide-1 kvartalų, kur buvo susispietę

AMERIKIEČIAI BĖGA IŠ 
ŠANGHAJAUS

AVASHINGTON, rugp. 14. 
Osnabrucko, Vokietijoje,

,ler,į.

Žmonių buvo pilnutėlė baž- ,,, ,n • itas i n° ' },slupas vyskupasi AV. Bernmg Vokieti-šimtinvčia. Delegačių anie . T ... . •• ..v . . r r .-i i, ’ 0 Ekscelencija linkėjo sųjun-l jOs katalikų episkopato vardu(i ražų ir muilinant vaizdų da ... • i i *• 1 HJ t..: !^r|‘‘ten,s naudingai darbuotisdėkoja J. Valstybių katalikų
Dievo garbei ir savo tautos( vyskupams už jų rūpinimąsi 
gerovei, linkėjo vieningumo ir vokiečiais katalikais bėgliais,

|>„ pamaldų vietinės Mote- klik5,'io"iskcs' ^„taikos To- lta,riems lemta atvykti i šį krafi 
* _ _ bau seimų trumpai pasveikino

iii Sąjungos. 6< kp. rūpesčiu , . , . , , , n ,1 A. Linkus, kun. A. Bal-buvo suruošti pus

tė kuomet visos delegatės pri
ėmė šv. Komuniją iš Svečio 
Vyskupo rankų.

delegatėm? 
r ve iai.

• luli.s, kini. A. Deksnys, kun.
,. S. Draugelis, kun. J. Jakaitis, 

Seimo pirmąjį posėdį atida-' . T7 — ,1 ... . \ Mkun I. Vaičiūnas, kuin.rė centro pirmininkė p-nia , ,r r, ,
J ... 1 i J Maeiulioms, kun. M. I rbo-

Mažeikienė iš \\orcester,i navičius, L. Simutis
Mass., maldų atkalbėjo kun. , Dfc a v j1 . \‘ Drauqo ’ ir LRKSA.J adv.A. Linkus, centro dvasios va
das. Visų delegačių mandatai 
pripažinti, išskyrus 1 kp., ku
rios išrinktoji delegatė yra 
pirmųjų seimų suspenduota.
Kuopa padavė jirašynių, kad 
jų delegatę seimas priimtų.
Klausimas paliktas svarstyti, 
kai bus svarstomi neužbaigti 
reikalai.

Renkamas st inio prezidiu
mas. Dauguma balsų išrinktos:

tų l>e reikalingų gyvenimui 
fondų.

Vyskupas Berning parašė 
laiškų Detroito arkivyskupi
jos ganytojui, arkivyskupui 
E. Mooney, kurs yra Naciona

NACIONALISTAI PAĖ
MĖ SVARBŲ MIESTELI
HENDtAYE, Prancūzija, 

rugp. 16. — Ispanijos naciona 
listai Santandero fronto paė
mė keliolikų sodybų ir svarbų 
Reinosa miestelį.

Idaug kinų bėgliii. šių skaud- 
i žiai nukentėjo.

JAPONIJA NIEKO NETURI
SU SOVIETŲ KONSULA

TO IŠKRAUSTYMU
apylinkes, lr tas 
vykdomų kovui.

nesustabdė

jės Katalikų Gerovės konfe-

CHICAGOJ STAIGA PAŠO
KO ŠILUMA

Pereitų sekmadienį Chica
goj ir apylinkėse buvo gero
kai šilta. Bet vakar šiluma žy

rencijos administrativio boar- Į miai pasišokėjo. Popiet buvo 
do pirmininkas. Į 96 laipsniai

ŠANGHAJUS, rugp. 16. — 
J. Valstybių diplomatiniai ir 
konsuliniai autoritetai parėdė, 
kad visi amerikiečiai pasiren
gtų koveikiau apleisti šį mies
tų, kurs virsta japonų su ki
nais kovos lauku. Visi bus pa 
imti į karo ir kitus laivus.

Be to, kitose Kinijos dalyse 
gyvenantiems amerikiečiams 
nurodyta nevykti į šį miestą, 
bet į kitus artimiausiu^ kinų 
uostus.

* - H
UŽ PERĖJĄ VIS DAR 

KOVOJAMA

,/. (Irišiii.s, dr. A. Rakauskas, 
J. MiekcĮiūnas, adv. ('h. čes- 
nnlis. Daug buvo sveikinimų iš 
Moten) Sų-gos apskričių ir 
kuopų. Jteikta nmnažai dova
nų pinigais. PJė Marijona 
Brsnizailė seimų karštai pas
veikino ir įteikė $25.00 dova
nų. Nuo Connecticut apskri
ties
Mass. apskrities — Liui kienė.; 
Chicagos — E. Sriubienė, 
New Yorko — Subatienė. Ne- 
t-ko nugirsti kas sveikino nuo

Prtataito Cardenas režimas aiiesms 
už CaKesa režimą

MEXIC0 CITY, rugp, 16. pamokos, o šiandien mokyklos 
— Laikraštyje EI Hombre Li pakeistos bedieviškomis, 

.sveikino M. MubaUl, bre advokata8 Modeato chiTO
rašo, kad prezidento Cardena-....... .... F ,. (Meksikoj išgriauti kriksciony-
so režimas aršiau, negu buvu-pit tniniiikė p-lė Marijona Jo- 

kubailė iš Neiv Ilaven, Conn.; A<‘w 1 orK0 ~ sin Calleso režimas, vykdo Ka
vicepirm Baurazieuė t. ko nugirsti kas sveikino nuo taJikų Bažnyčios persekioji-

I pensylvaniecių. Nuo Chicagos L
kuopų sveikino; BivariūnUviėĄ kfl<l Cal,eamil. Mieli.; raštininkės — / 

Poškienė (t liicayiclėi) ir l)e- 
liouit uė iš U’orrester, Mass.

M am Intų komisijų sudarė: 
Liufkicnė, Jurkevičienė, Šche
re! s. Knygų revizija. Liutkiū- 
fė, Barzilianskienė, Karpiu- 
lė. Skundų: Mičiunit nė, Sultn- 
Urnė; Bu rziliauskionė. Rezo
liucijų ir sveikinimų: Šimn-

Ibę.
(Modesto Chico tačiau ne

mini to, kad šiandieninės Me-

Slalkienė Šatienė, Satkienė, koyojo tjk kunigiją, o
Poškienė, dr. ir Pu-\c&rdenį^ priei
piene. Daug sveikinimų pri- re]jgjją Calleso vykdyti per
siųsta laiškais.

Vakar dienos posėdžiai bai
gėsi 5 valandų. Vakare Gimi
mo par. salėj buvo gražus 
koncertas.

sekiojimai siekė išnaikinti tik 
grupės įtakų, o gyventojų ti
kėjimų mažai lietė. Calleso 
laikais, sako advokatas, moky
klose buvo vedamos religinės

_______ IMPERATORIUI PRANEŠĖ
MASKVA, rugp. 16. - Ti-' APIE JVYKIUS KINIJOJE 

entsine, Kinkoje, andai “bal-j TOKIJO,'rugp. 16. — Ja- 
tųjų rusų” grupė puolė sovie- JK)nų premjeras princas Kon- 
tų konsulatų. Pagrobė visus ;()e pranešė imperatoriui apie
rekordus ir konsulato vidų iš- įvykius Kinijoje ir ministerių PEIPINGAS, rugp. 16. — 
daužė. kabineto nuosprendį imtis grie [Kinai skelbia, kad už Nanko-

žčiausių žygių prieš nepalau- iwo perėjų vyksta kruviniau- 
sioji kova. Iki šiandien te 
mūšiuose žuvę apie 1,000 jai 
ponų ir apie 500 kinų.

Sovietų vyriausybė įkaitino
japonus kariškius vadovavimu i Kiniją,
užpuolikams. Kadangi japonai
nepripažino šio jkaltini.no, so Kallnuna, kad rugsėjo prad- 

žiu bus sušauktas į nepapras
tų sesijų parlamentas. Bus rei 
kalaujaina skirti daugiau iš-

vietai pasiūlė Japonijai pas-1
kirti bepartyvę komisiją ištir
ti nelemtąjį įvyki.

Japonijos karo va<lovybė at 
meta šį pasiūlymų pažymėda
ma, kad Japonija nėra sveti
mų šalių konsulatų Kinijoje 
saugotoja. •

laidų kero vediniiui Kinijoje.

KAUNO GATVIŲ GRIN
DIMAS

Apie 6,000 japonų 
prieš 4,000 kinų.

kovoja

15 SESERŲ VIENUOLIŲ 
IŠVYKO I KINIJĄ

ŽUVO SUSPROGUS ORI 
NEI BOMBAI

Italų religinėse

KAUNAS. — Visos Kauno 
gatvės šiuo metu turi 156 kilo
metrus ilgio ir apie 1,250,000 
kvadaratinių metrų ploto. Ap- 

I skaičiuota, kad visu Kauno
iškilmėse, gatvių išgrindimas geriausiu

ksikoj bedieviškos mokyklos sužeidė prieinoninių ugnių

Oak st. ir Cleveland avė., ru- grindiniu kaštuos apie 21 mil. 
sprogo orinė bomba ir sunkiai Gitų. Apie du trečdaliai gatvių

OSSINING, N. Y., rugp. 16. 
— 15. seserų vienuolių iš šv. 
Dominiko kongregacijos išvy
ko į misijas Kinijoje ir kitose 
Azijos Rytų vietose.

Kai kurios jų vyksta į Šan- 
gbajų, Mandžiukų ir Pietų Ki 
nijų.

yra Calleso padaras. Jau ne
būdamas prezidentu, bet va- 
daudamas valdančiajai revo 
bucinei partijai, jis pirmasis 
iškėlė sumanymų valstybines 
mokyklas pakeisti socialistiš- 
tiškomis. Cardenas šį suma
nymų įvykdė).

tvarkytojų ir vienų moterį. 
Sužeistasis N. Mastandrea pa
imtas į ligoninę mirė.

PARYŽIUS, rugp. 16. — 
Prancūzija randa, kad valsty- 
bės prieš jų intriguoja tikslu 
atimti Sirijų.

jau išgrįsta. Vien tik papras
tais akmenimis Kauno išgrin- 
dimas kaštuotų 3-4 mil. litų. 
Tačiau paprasti akmens visų 
Kauno, kaip sostinės miesto, 
gatvių grindimui netinka. 
Svaresnių gatvių grindimui 
vartojama bituko tašytos ply
tos.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir šilta; va
karų numatomas lietus su per 
kūnijoinis ir vėsiau.

Saulė teka 6,:00, leidžia
si 7:47.

jkaltini.no
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Moterys Neatsilieka
r

Moters vaidmuo mūsų tautos gyvenime 
tikrai yra ryškus. Jis yra ryškus visose sri
tyse. Užtenka pažvelgti j P. Rimšos “Mo
kyklą’’, kati suprasti, jog lietuvaitė 'motina 
buvo pirmoji švietėja ir tautinės sąmonės 
kėlėja.

Kadangi šiomis dienomis Chicagoj sei- 
muoja Moterų Sąjungos seimas, ta proga, 
pasinaudodami A. Šalčiuvienės rašiniu, til
pusiu neseniai pradėjusiame eiti Kaune mo
terų žurnale “Moteris ir pasaulis”, nušviesi
me moters vaidmenį lietuvių meno raidoje.

“Dar senovėje, kai Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas buvo tik užuomazgoj ir jokios 
aukštesnės meninės fonuos nebuvo lietuviui 
prieinamos, arba kai visos kultūrinės pajė
gos krypo į kitas tautas, jau ir tuomet lie
tuvė kaimietė atjautė ir suprato meną. Visas 
liaudies epas buvo kuriamas daugiausia mo
terų. Štai liaudies dainos. Jas, tiesa, dainuo
ja vyrai ir moterys. Gražiai ir plačiai aidi 
vyrų dainos gražų vasaros vakarą pagiriais 
ir laukuose. Linksmai ir sutartinai jie pa
dainuoja vestuvėse ir vakaruškose. Tai ir 
viskas. Moteris gi dainuoja visur ir visuo
met. Dainuoja ji viena ar būryje prie darbo. 
Niūniuoja lopšinę dainelę, vaiką 'migdyda
ma. Dainomis ji vispusiškai apibudina jau
nos mergaitės jausmus; dainomis ji moko 
neprityrusią jaunuolę nepasitikėti šelmio be
rnelio pažadams ir priesaikoms, nes “nukris 
nuo rūtų drabni lapeliai, prapuls bernelio 
meilūs žodeliai”. Dainomis ji lydi visas ves
tuvių apeigas, įspėdama merginą nepakliūti 
už girtuoklėlio bernelio, pramindama jai jos 
būsimą sunkią būklę vyro šeimoje, kur ji 
ras “anytą piktą upartą, nuo kurios bus 
kasdien nubarta. Kur šešurėlį ras nelabą, 
iš kurio rankų kasdien jai grabas, ir mošy- 
tėles kaip kibirkštėles” ir t.t. Visa tai ne 
tik dainuoja, bet ir kuria moteris.

Raudos artimų žmogų laidojant, kurio
mis taip vaizdžiai ir jausmingai išdėsto ar
timo žmogaus netekimo nuostolius ir sielos 
skausmus, jo netekus, tik išimtinai yra 'mo
terų kūryba.

Daug kas atmena ar šiaip pažįsta seno
vės kaimo turiningą, savitą, įdomų gyveni-

daug duoda ir dar daugiau žada ir dailiu-: 
sios literatūros srityje.

Iš arti įsižiūrėjus, galima pastebėti (da
bar kalbu pasauliniu mąstu), kad ne visos 
kultūros jiasireiškiiiio sritys yra lygiai arti
mos moters sielai ir ne visos lygiai ugdo 
moters genijų. Moteris jiapratus būti naudin
ga savo šeimos nariams, dirbti ir aukotis 
jų gerovei. Kai ji išeina už šeimos ribų, 
jos tyrimo ir darbuotės sritys nukrypsta žmo
nijos gerovei. Kuro technikos srityse, fut
bolo ar šiaip pramuštgalviško sporto rung
tynėse moterys nefigūruoja.

Meninės kryptys ar srovės irgi ne visos 
lygiui artimos moters sielai, ne visos lygiui 
skatinu jos talento bujojimą. •

Didžiausias moterų meninių talentų iš- 
sibujojinias koncentruojasi dviejuose laiko
tarpiuose. Pirmasis nuo 1820 m. Romantiz
mo ir sentimentalaus romantizmo laikais. 
M Ane de Saoel George Sami M. de Seulis. 
Nuo 1860 m. — 1890 natūralizmas nebuvo 
savus moteriškam švelnumui ir sutrukdė mo
ters kūrybą.

KLAIPĖDOS KRAŠTO MOKYLKŲ 
STATISTIKA

Klai|>ėdos krašto statistikos kiniui. Palyginti su 1935 nie 
biuro duomenimis, 1936-37 mo (ui- jų skaičius padidėjo 56 , 
kslo metais, pagal 1936 metų ąrbn 7,7 nuoš.
spalių mėn. 19 d. surašymą j Aukštesniosiose mokyklose 
Klaipėdos krašte laivo 269 (gimnazijose), kurių iš viso 
liaudies ir vidurinės mokyk- yra i, šiais mokslo metui' 
los su 20,415 mokinių ir 634 mokėsi 1,255 mokiniai. Paly 
mokytojais. Valstybinės mo- ginti su 1935 metais, moki- 
kyklos 3) Respublikos pėdu- nių -kaičius padidėjo 35, ni- 
goginis (institutas, prekybos: ba 3 nuoš. Tikybomis mok: 
institutas ir amatų mokyk-' niai gimnazijose taip skirs
ią); jose mokėsi 046 <mok«- tumi: evangelikų — (60, ku
iliai - studentai ir dirbo 71 j talikų — 267, izraelitų — 212 
mokytojas. Be to, įvairiose ir kitų — 16. Gimnazijoje

_ A. A;
'emaiCiųKaiedt'DS Garbes Kanauniffii?

ĮLIetu vos UflWers.LW.LUar. Garb.D-rai 
Vytauto Didžiojo Bažnyčios Rektorius. 

■)’ o Šiaipjau Tretininkas " 

KUM. JUOZAS TUMAS

mą, kai rudens žiemos vakarais

specialiuose mokyklose mokė
si 1,400 mokinių ir dirbo 77

bermuKų 
Čių 512. Mokytojų gimnazijų-

mvo 683 ir mergai*

mokytojai. Beveik visose spe- >e dirbo 72, iš jų 12 moterų.
daliose mokyklose mokytojai 
dirbo kaip antraeilį darbų.

Pačioj XX šimt. pradžioje prasidėjo ant-j į šį skaičių įeina ir K lai
vas gausingas moterų kūrybos laikotarpis, pėdos muzikos mokykla 79 
Tuoj po karo labiausiai klesti romanas. Ja-1 klausytojais ir 9 mokytojais, 
me tačiau blaškosi daug neaiškių ir dažnai] Pagal atskiras mokyklas 
labai prieštaringų tendencijų. Moterų kūry- ,jOj-įnjų skaičius buvo toks; 
ba vis daugiau koncentruojasi romantiško j Krašto liaudies mokyk
realizmo ir taip vadinamo naujo klasicizmo Į iu _  2344, o1 mokinių _  16,-
klyptimi. Į 335

Met.; trumpi} žvilgsnį į platųjį pasaulį,! 7 Privtt,,iu ,iuuJies
atsisuksime vėl į Lietuvą. Pirmam nunetam, . . _.

.. ai/- - a Ikrų — US, o mokinių — 9<6.peni. 1920, romant. laikais, musų moterys 1 * ’ ‘
jei ir rase, tai lietuvių tauta iš to naudos . J * j t t
neturėjo. Su antru periodu ir prasideda mū-1 27.
sų senųjų rašytojų karta. I

Mūsų dailioje literatūroje moteris pra
dėjo dalyvauti kai tik ji pradėjo mokytis 
ir kai susiprato lietuvė esanti.”

Amerikoj gyvenančios lietuvaitės taip 
pat neatsilieka nuo vyrų. Jos aktyviai da
lyvauja spaudos, visuomeniniame ir kultū
riniame veikime. Jos daug veikia parapijo
se, organizacijose ir švietimo srityje. Sese
rų vienuolių darbas mūsų mokyklose yra 
tikrai neįkainuojamas. Moterų Sąjunga irgi, 
kaip nekartą esame rašę, turi daug gražių 
nuopelnų. Reikia tik, kad seserų vienuoly
nai susilauktų }>akaiikaniai paramos, kad la
biau išaugtų Moterų Sąjunga ir kitos mo
terų organizacijos. Šis Moterų Sąjungos sei
mas turėtų surasti akstino jaunesnei lietu
vaičių kartai, kad ji stotų į šią organizaci
ją ir kad surastų galimybių vystyti savo 
talentus mene ir kad dalyvautų visame mū
sų tautiniame sąjūdyje.

Verta pažymėti, kad 1926 
— 1952 metais mokinių be r- 1 
niūkų apskritai buvo daugiau, 
bet nuo 1932 metų šis santy
kis pa? įkeitė antraip:

1931 metais 100 berniuk.,, 
teko 98 mergaitės.

19o2 • metais UJO berniukų 
teko 99,8 mergaitės.

R-33 metais 100 berniukų 
teko 100,4 'mergaitės.

193-1 metais 100 berniukų 
teko 1<)G,8 mergaitės.

1935 metais 100 berniukų
1. Vidurinių mokyklų — 2, j teko 120,5 mergaitės, 

mokinių — 782. Dešimčiai tūkstančių gyve-
5. Privačių vidurinių imi- ntojų tenka 16,5 mokyklos, 1, 

kykių — 8, mokinių — 901. | 155 mokiniai ir 30 mokytojų.
6. Pedagoginių institutų - -.Beveik toks pat santykis bu

1, mokinių — 115. vo ir seniau.
7. Gimnazijų — 4, mokinių---------------------

— 1.255.

Vietoje Pastaba

“Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas 
meta į nusidėjėlę akmenį” — Jon. 8, 7.

“P. Garso” bendradarbis p. M-s dėl to 
daro tokią pastabą:

Žmonės yra pripratę lengvai kitą {likta
me įtarti, apkaltinti ir nuteisti. Bet jie už
miršta, jog tai ne jų pareiga, bet yra Aukš
čiausias \‘isų Teisėjas; ir kąs svarbiausia, 
kad jie patys ne be nuodėmės, atvirkščiai, 
nusidėjėliai dar labiau mėgsta kitus teisti.

Centro valdžios išlaikomų 
mokslo įstaigų:

1. Pedagoginių institutų — 
1, studentų — 279.

2. Prekybos institutų — 1, 
studentų — 185.

5. Amatų mokyklų — 1, 
mokinių — 182.

Šiais mokslo metais prad 
žios, viduriniųjų ir aukštes
niųjų mokyklų mokinių skai
čius rodo mažėjimo tendenci
ją. Pavyzdžiui, pradžios mo
kyklose 1934 metais buvo 17,- 
090 mokinių, o šiais mokslo 
metais beliko tik 16,300- Stai
gus sumažėjimas aiškinamas 
tuo, kad, įsteigus privačias 
lietuvių liaudies mokykla*-, 
žynius mokinių skaičius perė
jo į jas iš krašto mokyklų.

Visas privačias pradžios

Kun. P. Malinauskas, 
M. I. C.

|6i« tytauto teujyžlas palaidais

____

Vytauto D. 
pio lenta, kuri

bažnyčioje .1 uozo 
buvo Įmūryta šie

Tumo - Vaižganto antku- 
met.

-

PROF.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šiandie, tavorščiai,

mas būsiųs paskelbtas ir vy
rams. Išlaikyti baltai odai jie 

tia-susipa- nešiosią ant veido šydu.-
žinkit su Kaulu. Kas. jis do našiai kaip mūsų miestų po- 
vienas? klausit. Jis yra taip!"i(,»- TU pigiai galėsiu irnpor- 
pat smart vyras. Kaip įdo-!tu°t iš Albanijos, kurios mo- 
miausios iš viso svieto naujy- (terys tik šįmet nustojo (lank
uos išeina ant mano delno,] -S,tytis veidų ir turi daug at- 
taip tasai Kaulas Lietuvos ■ lakamų šydų.
“Vyrų Žygių” gazietoj to-

Liepos 18 d. Romoje įšven- i.-1 _ Mas naujynas. išvaro pro sa
vo malūnų. Štai, keletas nau-tintas į kunigus Petras Ma 

Pliauskas, jaunas amerikietis, 
marijonų vienuolijos narys, 
kilęs iš Asliley, Penna.

jynų iš Kaulo malūno:
Mūsiį protėviai klydo 

Mūsų protėviai vis sakyda-| nnint 
ta

Vagies baimė
Du vagys įsilaužia į sveti

mų butą. ir ima ieškoti bran
gių daiktų. Vienas iš jų at
rodo kažko neramus ir bai- 

i.s. Antrasis, nesupras-
Kun. P. Malinauskas giuiė|vo. _ b(>b<)s ln n(<bus (,an|as >savo jx.n(i,.į„įnko susi-

sausio 7 d., 1908 -m. Asliley, p...-. > . , ,, , ,, . .. I ..u, L-bnidn-’ . ( • y I asirodo, kad klvdo. Garsioji , jauninimo, Klausia.
Pa., dabartinėj Sugar Notėti 
parapijoje. Pradinius ir 
scliool mokslus išėjo savo gi-

jau su trimis vyrais persisky
rusi Sinipsoiiienė prieš ište- Tu nervingas ir kažko bijai!

. j kėdama už buvusio ^Anglijos 
uitame mieste. Vėliau įstojo

— Kas tau pagaliau yra

visa didelė šeima susirenka prie didelio ilgo 
stalo. Kas verpia, kas plėšo plunksnas, ke
dena vilnas, šukuoja linus. Vyrai veja pan
čius, tašo klumpes. Visi prie vieno bendro 
žiburio. Visus jungia viena bendra pasaka, 
kurios sekėja būna dažniausiai moteris. Nė
ra abejonės, kad liaudies epo kūryboj per
svara tenka moterims. Ir kaip dainininkės 
ir giesmininkės 'moterys nemenkesnės už vy
rus.

Įvairūs lietuvės rankų darbai tai tikri 
meno kūriniai: daugianvčiai audiniai, mezgi
niai, kuriais puošiami marškiniai, lovatiesės, 
rankšluosčių ir staltiesių galai. Visoki iškar
pymai iš popieros seklyčių papuošimui. Rū
tų darželiai jm> seklyčių langais, visokių gė
lių prisėti, rfųiėjo tik moterims. Moteris vi
suomet mėgo grožį, nes- turi švelnią sielą ir 
jausmus.

Iš visų minėtų 'meno sričių moteris la
biausiai mėgo dainą ir liaudies epą. Šios dvi 
sritys buvo visuomet labiausiai kultivuoja
mos.

Dailiojoje gi literatūroje skaudžiai jau
čiama žemas bendrasis moterų kultūrinis ly
gis. Dauguma moteriškų talentų, o gal ir 
genijų, nyksta pasaulio* šviesos neišvydę, nes 
negalimi reikiamo išmokslinimo* ir sąlygų. 
Bet ir tai. sprendžiant iš {lastarųjų laikų 
tarptautinių premijų paskirstymų, moteris

— Taigi kad bijau. Man
, x- atrodo, kad aš iš namų išei- \ arlild. Ne- ’

karaliaus, anot spaudos, vi 
įetuvių bernaičiu kolegija . • , _‘ “ pasidarė panele _______

Mariau Mills, Hinsdale, III ■ ... -. , damas. ’ . butų, mat, technikos amžius! Į
Kio.e i.-taigo-.e atliko ir nau- ... • užrakinti. , . ... , ureit jau turbut is dėsni ivįokavuna. vienus metus ėjo , • , ,. 4 .* . . gyvų kiaulę padarys,
mokytojo parejgas Mariana

i:.
užmiršau savo butą

— Mi.ina geriausia plautek t*
i vandeni*.., kuriame yra ištir
pusios Švarios valgomosios

polio liigh school, Thompson, Payr'Įala baimė
Conn. Spauda praneša, kad gar-l

1932 m. išvyko į Romą ir. *dąjani Jagodąi buvo pasiū- ,{ruskoSt j stiklą vandens rei- 
mokėsi Angelico universitete, lyta kalėjime nusišaut, o kai j.ja 15taVpj1>ti vieną valgoinų-

i i i --i -i i- * • vasaromis lankvdamasis Lie pats nenorėjo- buvo nušautas,mokvklas išlaiko lietuvių mo- i j f
Ryklų draugija. 1935 metai.-, 
tos mokyklos buvo perėjusios

tavoje. Liepos 18 d., š.

Kritika yra sveikas dalykas, kritika yra 
reikalinga, bet kritika veiksnio, ne asmens.
Kompetetingo kritiko kritika labai naudin
ga kritikuojamam asmeniui.

Ik'ja, kasdieniniame gyvenime kitaip v- 
ra. Apkalbėjimai, įtarimai, Šmeižtai, piktos įQge (brbo 27? mokytojai. 
kalbos sutinkamos kiekviename žingsnyje
Neaplenkiama rimčiausių, švenčiausių žmo-j . „lokyt«,jal, i« “'•***«
mų, nepaisoma autoritetų, ištraukiama ne-

Sako nenorėję jo teisti, nes 
nuolatiniai garsių boLševikų

jį šaukštą druskos.

buvo įšventintas į kunigu
į krašto divektorijos vieša- jKon'°> Tuojau po šventimų nuteisimai gali įtikinti pašiu
sias mokyklas, tačiau 1936 i5v>ko ‘ ^etuvą. Marijampo-Jį, kad tarp jų nėra nė vieno

Įėjo per šv. Onos atlaidus lie- švaraus žmogaus.
Rimai diiaayia.si

eijas. Vasa.’ą praleisiąs Lie-į Komunistams vienam po ki- 
Krašto liaudies mokykloseI^uvo^e ’r r”^eny.i g'!« atgai j|o I1U(l|at būriais einant j ka- 

pernai dirbo 43£ mokytojai, j i ' *•* savo studijų. 1 Įėjimą rusai šokinėja iš
<reit Rusija 

omunizmo,
■ prieš 39.8 mokinius 1935 me- iis, turis daug draugų ypa ne.s visi komunistai sėdės Ra

tais. Pereitais metais nioky- tingai mokykloje, kurioje jam !Įėjime. Liks tik budriai sau- 
tojų skaičius padidėjo 10. Pra Į teko niokkiiis ir kitus mo goti, kad vėl neišeitų, 
džios mokyklų mokytojai ti- kinti. Kunigo šventimai atne-1 N(.tiki:,tas pn,sipdaijimas 
kvbo.nis taip skirstosi: evan-jšė nemaža džiaugsmo jojo se Į albamėms

nai mamytei ir visai pp. Ma
linauskų .*\.iiu'i. Daug jaunu į 
klieriku i lipinusi jojo globė
ja a. a. Barbe-a Auškalnaitč, 
kuri deja nesuiaukė jojo* ma
tyli prie altoriaus, nes mirė

melais jos buvo vėl naujai
įsteigtes. Pernai tose -mokyk-26 ,L ”l'nik« suvo Pri,ni-| 

Vara:.) praleisiąs Lie-

.Otu», pramanytus, net fantastiškiausius du--'1* ,lar»? 117 mot?7 Vi,'™m Kun ^l.uauskau y.u džinugsm... Sako gre 
ykus, kad tik galima būtų paniekinti, ap.' "lok-'-*yH" teko 3/,9 mokiniai labai malonaus būdo jaunine j bus laisva nno kol

būtu 
ly
šmeižti kitus.

Kodėl taip yra.’ Kokia to priežastis? 
Puikybė, išdidumas ir savimeilė kalba

per lūpas tų asmenų, kurie blogai kalba apie 
kitus. Jie negali pakęsti, kad kiti išmintin
gesni, kad kitiems gyvenime sekasi. Kad 
save iškeltų, jie nuolat, knisasi po kitų gy 
venimą ir, pamatę ten prasikaltimą, tuoj 
visiems jį skelbia, stengdamiesi taip save 
aukštinti.

Kun. Y. Padolskis išleido, “Šaltinio” 
spaustuvė atspausdino “Pranašystę”. To vei
kalo autorius yra kun. Artliur T. Coughland, 
C. SS. R. Lietuvių kalbon gražiai išvertė 
kun. dL oJnas Navickas, MIC. Tai keturių 
veiksmų, septynių paveikslų vaizdas iš An
glijos karaliaus Enriko VIII katalikų per
sekiojimo laikų.

Knygelė gana didoka — 80 puslapių.

gelikų 408 ir katalikų 24. 
Privačių vidurinių mokyk

lų -kaičius palyginti su 1935 
metais, padidėjo 174 moki
niais arba 24 nuoš. Privačios? 
\idui mėse mokyklose dirbo
53 mokytojai, jų tarpe 16 mo- pereitą žiemą Chicagoje. 
terų. 1935 metais tose pačio- Draugai ir prieteliai džinu 
se mokyklose dirfto 36 nioky- giasi kun. Telio laimėjimai., 
tojn.i Dvi stambiausias šias
mokyklas: Šilutėje ir Pagė 
giliose išlaiko lietuvių nioky

ir linki jam geriausio pasisu
kimo moksle ir ateityje gy 
vcniine, besidarbuojant Kris-

\’okictijos moterų draugija
“De.utsclies Frauenvverk” ir 
nacionalsocialistų p arti j o s j 
sveikatois įstaiga paskelliė vo-1 
kietoms priedermę vengti sau-j 
lės įdegimo. Nedora, girdi,; Mirė. Editb \Vharton, pns:- 
vokietei rodvtis viešai įdegu- skelbusi amerikietė rašytoja.

kių draugija. Vidurinėse kra- taus vvnyne Amerikos Lietu- spalvą.

šiai kaip indei ar negrei. \ o- 
kietėrns nederą pamiršti, kad 
jos yra šiaurinės rasės, kuriai pilyje, Prancūzijoj, knr gy 
pati gamta suteikė baltų odos Į veno pastaruosius 35 metu-

što mokyklose buvo 782 mo j voje.

(novelistė) 
mirė Saint

šiomis dienomis 
Briee sous Bois

Viena žymiausių jos novelių
L. K. i Kalbama, kad toks įsaky- yra “The Valley of Decision”

I
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

SĄNARIŲ UŽDEGIMAS igno oro. šilta maudynė, sau-
----------- sas karštis prieš saulutę arba

Sąnarių uždegimas yra vie- po tam tikra elektros lempa 
na iš daugelio tu ligų, kuries, \ ra labai naudingi gydymosi 
be kitu ligos ženklų, savo au-' būdai. Ypatingos domės rei- 
ką kainuoja ypatingu skau - kia kreipti j maisto suregu- 
niu. Prie sąnariu uždegimo liavi ną ir atvedimą vidurių 
priklauso didelė grupė štai- prie normos, šinirkštftnas tani 
giu ir kroniško pobūdžio są- tikru vaistų po oda daug ga
liai,ių ligų įvairiausiais vai- li pagelbėti. Sunegalėjusiems 
dais vadinamų. Ka’p ligų, patartina visuomet be atidė- 
taip ir jų priežasčių yra daug. liejimo kreiptis prie tikro ir 
Vienus sąnarių uždegimas pa- sąžiningo gydytojo, nes tik 
liečia iš priežasties sirgimo j*s yra tokių ligonių priete- 
kokia nors kita liga. kaip tai linini.
rlieumatine ar typhoid karšt-, ----------
ligėmis, plaučių uždegimu, ATSAKYMAS. P. T. iš j 

skarlatina, užsikrėtimu Neis- Grumi Kapids, Mieli. Tamsta 
ser’io liga ir t.t.; kitus — išiavo laiške paminite, kad 
priežasties sugedusių ton.silų, niežti rankos ir norite tuo 

uvusių dantų, vidurių ne- reikalu patarimo. .Jį mielai 
<os. Vienos rūšies sąna- suk ikeiau, jeigu iš to vieno 
igonis serga jaunesnio, i ligos ženklo būtų galima dia-

s — senesnio amžiaus žmo
Sąnarių ligos ypatingaine

vargina nutk likusius, nors ir 
liesiems tos ligos dasiėda iki 
gyvo kaulo.

Nežiūrint kurioje žmogaus 
kimo daly šios ligos prieŽaS- 
tv

gnozuoti tamstos liga.
Rankų odos ligų su nieže 

jimuyra daug. Be niežėjimo, 
paprastai, yra ir kiti tose vie
tose ženklai, o ir pats niežėji
mas vienose ligose reiškiasi 
tai ppi račiuose, kitose — tas

vs būtų, nuodai, patekę į 1 '.lankomis, dar kitose išlau
kinėje rankų pusėje ir dauge
ly kitų vietų. Viena odos li
ra pasižymi mažutėliais spuo 
guriais, kita — didesniais 
vienur tie spuoguotai pasižy
mi smailiomis viršūnėmis, ki

žmogaus kraujų, pasiekia vi
sur. Kai kurie nuodai ypatin
gai metasi į sąnarius, kad 
žmogus, pajutęs skausmą ir 
simegalėjęs, žinotų, kad jo 
kūne yra kas nors negerai,
kad tūloj vietoj yra ligos pe- tur apvalomis, dar kitur -• 
re lizdas, žalojus jo sveikatą, paplokščiomis arba vėl kokio 

Begalinis sąnariu skausmo.'. mis nors raudonumo, ružavu- 
savo auką taip kankina, kad mo ar pleiskanavimo plotmė- 
jam niekad nėra rimto poii- , uus. Šios visos žymės odos li- 
sio. O apie darbą nėra nei ka- gose yra gerai pažįstamos iš- 
ibos; dirbti jis nebepajėgia. «avintai ir patilusiai gydyto

jo akiai ir tik ant jų pasire
miant galima padaryti tikrą 
ligos diagnozą ir eiti prie 
gydymo.

Iš to ką pasakiau, manau, 
tamsia aiškiai suprasi kaip 
vra svarbu su tokiu reikalu

Išvažiavimuose, piknikuose jo 
nematysi bendrai su sveikai
siais linksminantis. Jei jis ten 
nuvyko, tai tik gal tam, kad 
suėjus vieną kitą savo pažį
stamą pasiskųsti, rasi, gal iš
girs kokį. naudingą patarimą.
Skaudamas sąnarys dažnai e-. . . , . . , ,
t. .. ‘ ‘ . ats.lar.kvti prie gvdytoio, kadsti patinęs, oda paraudona-

v,įsi ir toji dalis yra kieki1”'1' sveik"’ kitaiP vi™ W- 
karštesnė. Retkarčiais kiek Ižiaian ligai įsisenėti, 

palengvėja, bet dienai ar ke
liom- praėjus, kankynė išnau- 
jo prasideda.

(Jydanties nuo sąnarių 1» 
gos, pirmiausiai reikia sora 
sti Ligos priežastis ir ji pe 
šalinti, nežiūrint, ar jį būtą

Nuėdė Nuo Pušaičių 
Spyglius

YETSEJAT. — Veisėjų opy- 
b Tikės pušynai liko kaip iŠ 

Užėjo kokios kimi*".

Žemaičių plento didieji statybos darbai: Buvo tėvynėj ir juodu ir šaltu... šiandie jūs matot — kita Lietuva’, 
teitį kalam, kad būt ji laisva!..

Rankon paėmę kastuvą ir kaltą, a-

LIETUVOS SVEČIAMS IŠVYKUS, 
KAS TOLIAU?

Amerikos lietuvių visuome
nės pageidavimas, kad Lietu
vos visuomenės atstovai daž
niau čion lankytųsi, šią va
sarą turėjo būti pilnai paten
kintas: dar tebeturėdami sa
vo tarpe pamylėtą Petrą Ri
mšą, susilaukta aukšto dva
sininko, susilaukta jaunų spo
rtininkų ir skautų, ir, galop, 
žurnalistų ir Seimo narių.

Lietuva iš savo pusės bus 
atlikusi vieną iš savo svar
biųjų pareigų link išeivijos. 
T’asi i n formuota, pasport uotą, 
pasivaišinta. Šeimininkai tu-

naiių p. A. Gilvydžio ir p. M. 
Kviklio atvykimas Amerikon, 
sudarė skirtingą lietuvių bi- 
eiuliavimosi dalį. Seimo na
rių seniai Čia bematyta. Vie
na šių svečių ypatybė yra ta, 
kad jie aukų jokios partijos 
reikalams neprašo, priešingai: 
patys aukauja tai vienur tai 
kitur. Iš Seimo narių pasa
kojimų ir iš kitų šaltinių, tai
pgi iš Lietuvos sportininkų 
bei skautų išvaizdos, Ameri
kos lietuviai lengvai galėjo į- 
«įtikinti, kad Lietuva, paly
ginamai trumpu laiku, padarė

kad Lietuvos gerbūvio paža
nga paeina nuo išmintingos 
krašto politikos, vyriausybės 
pastangų ir viso krašto pa
jėgų darnios kooperacijos. Lie 
tava įrodė, kad vienybėje ga-

vra nykimo pavojuje. Keliais 
atsitikimais praeityje būta 
daugiau vieningumo, reiškia 
tautinis didesnio laipsnio vie 
ningitfnas yra galimas. O da
bar, kai užsimezga koks nan 

lybė, kad “eoncordia ras par-Į dingas kultūrinis darbas, tai 
vae crescnnt”. Lietuvoje bai-i dirbamas palaidai ir mažomis 
pa nykti senas samprotavi-’ grupėmis. Tat ir atrodo, kad

Amerikos lietuvių visuomeneimas apie klasių kovą ir išau 
go įsitikinimas, kad visuome
nės sluogsniu gerbūvis prigu
li nuo visos tautos gerbūvio. 
Tani vienam tikslui ir dirba
ma, dirbama sutartinai ir gra 
žiu vaisių jau susilaukta.

trūksta stipraus nugarkaulio, 
stiprios centralinės organiza
cijos, kurį galėtų švelninti 
srovinės aistros ir ugdytų 
tautinio vieningumo1 suprati
mą. Amerikos lietuviai yra 

Šiuo atžvilgiu Lietuva jau j daug padarę dėl Lietuvos ir 
lietuvių tautos ir galėtų 1u-

ri pagrindo džiaugtis savo, im žinišką pažangą švietime, 
nelengvų pastangų išdavomis, i sporte, ekonomikoje; žymiai
o ir svečiai gryžita namon pa
tenkinti.

Lietuvos sportininkai ir 
skautai pasižymėjo savo spo
rtišku džentelmeniškumu, o 
savo dainomis visus sužavi" 
jo. Jie paliko neišdildomą į- 
spūdį, užimponavo čionykš
čiam jaunimui, ir dėl to ga
lima sakyti, kati tarpe Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos pri 
sidėjo naujas ir maloniai kul
tūringas santykių perijodas. 
Didelis ačiū priguli visiems 
nuoširdiems šio gražaus dar
bo talkininkams. Lietuvos sve 
čių atsilankymas sukėlė ban
gą sveiko patrijoti'zlno, kuris 
paveikė net profesinius opo 
ziiionierius.

Būtų sveika ir naudinga, 
kad kas metą čion apsilan 
kylu kilnaus Lietuvos jauni-

suk ui tūrėjo, sustiprėjo ypač 
pastaruoju laiku. Visa tai 
stebina mūsų brolius aųiaii- 
kiečivs, kitas net abejingai 
klausia: kaip tai gali būti? 
Juk Lietuva neturi geležies, 
anglies, mineralinio aliejaus, 
nei stambaus kapitalo. Betgi 
Lietuvos spauda nurodo ir 
Seimo nariai tai patvirtino,

skiriasi nuo čionykštės išeivi
jos. Lietuviškasis elementas 
Amerikoje, tai yra Lietuvos 
iši n ’ja Amerikoje, nors ir 
skaitlinga ir pasiturinti, bet
gi vieningumo ir darnumo 
tautos darbuose jai trūksta.
Čionykštė išeivija primena 
medį. kuris vietoje vienos vir 
šūnės turi keletą stambių ša
kų, kurių kiekviena stengiasi 
būti viršūnė. Tos šakos tri
nasi vieną į kitą; medis šako
jasi, bet aukštyn neauga irįnius kaip va:

a) rūpintis keleriopai dau
giau negu iki šiol savo jau- 
nibio lietuviškumu per moky
klos kalbos kursus, per spor
tą ir dainas bei turizmo pa
galba;

b) ne palaidai bet organi
zuotai rūpintis Vilniaus lie
tuvių likimu;

e) organizuotai rūpintis sa
vo profesiniais bei ekonomi
niais reikalais ir savo drau
gijų likimu;

d) pagilinti savo' ekonomi
nius santykius su Lietuva, v- 
pač prekyboje ir investmen- 
tų šiltyje;

e) pasirūpinti bendroms jė-
rėti daugiau reikšmės jei bfi-įg°n,s pradėtus kultu-
tų vieningi, jei tampriau saJ rinius darbus, kaip Clevelan-
vo tarpe susiorganizuotų. Da
bar gi, kai viena grupė ką 
veikia, kitos arba stovi nuo
šaliai, arba priešinasi; kai 
viena srovė norėtų dirbti ku
ltūrinį dailią, kita grupė ba 
ndo Lietuvai brukti savo sū

do darželis, Pittsbnrglio Uni
versiteto kambarys, kad pra
dėti raudus liejtuvių gautai 
naudingus darbus;

f) aktyviai rūpintis Lietu
vių Pasaulinės Sąjungos idė
jos i ea k žavimu;

g) ginti Amerikos spaudo-galvotus receptus. Tuo gi tar 
pu, ta pati Amerikos lietuvių į je lietuvių tautos reikalus.
spauda, kelia tokius uždavi-S —-------------------

'i PLATINKITE “DRAUGĄ’

... , . ., (iznivitonsnuose, dantyse, ar kurioj ‘ .
... i‘. v, iiaib's (amaras) ir nuėdė vinors vidurių daly, ar slapu-1, '

nuo pušaičiu spyglius, j nio būrelis ir savo dainomis,mo organuose, ar kur kitur. Hls 
Sergančiam sąnarių liga rei- Praeiviui net gaila pasidaro, kanklėmis, atletika, tautiniais 

pasisaugoti šalčio ir dr*"-i gamtos nuskriaustų medelių, šokiais ir žaidimais vėl pra-
------- -------------------- ---- — Įbiltu į jautrią čionykščio jau-
imk kelią kaip linksmas ke- niuo lietuvišką sielą.
liauninkas, dainuodamas ša
lia krūmų tvoros. Ką jei duo
na tavo užeigoje yra karti ir 
tu neapsiuvęs susidurti su ti
tnagais? Galima pasakyti 
“Kad kelias yra trumpas, aš

RINKTYNĖS MINTYS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

;; Kun. Ant. M. Karužiškis t
7^****M*Jt****^****Y?.**^"‘ dėkoju Tau, Dieve”. — Poni** 
Kugpiucio l/-ta D.ena Br«wning.

Palaikyk gyvo tikėjimo sau 
“Su džiaugsmu”. — Rom. lntr.s Sviesij širdyje. Neleisk 

XII, °. nusiminimo ir vilties nusto-
Linksmumas | šešėliui pulti ant tavo

į kelio. Nežiūrint kaip nuvar- 
Aš.manau, mes esame per- . .. .... TV’ v.1 i gęs tu gali Imti, Dievo pri-

daug greiti su skundu šiame . . . , . » . ».... 4adai, kaip žvaigždes naktp 
puikiame Dievo pasaulvje. .Jei . , . » . . XT-1 1 •J niekad neperstos svietę. Nėra
istikio mes neturi tume vii ,na|onn dirbti žemėje raunant 
Ii,... už. to pilko dangaus km-! ir pikt;A)|„, bet taa
nto zenito ir pločio, mes su- , . , .1 yra taip reikalinga kaip se-
silpnėtume pamąstyti apie sėjimas. Kuo sunkesnė už 

paudimą aplink ! duotis, tuo didesnis reikalas 
sielas. O, dainuoti. — Karališkas Gy-

Amžinybės 
mūsų siekiančia

Grįždami namo Lietuvos 
sportininkai pakvietė ameri
kiečius į savo iškilmes, kurios 
įv ks visoje Lietuvoje apvai
kščiojant dvidešimts metų 
Lit 1 uvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Tas kvietines 
nuoširdžiai priimtinas ir ne
gaišinant laiko jau dabar prie 
to reikia ruoštis. Tai bus ge
liai sias moralia atsilyginimas 
Lietuvos sportininkams. Bet 
kad Amerikos jaunimas ga
lėtų priderančiai dalyvauti 
Lit tuvos 1938 m. sporto olim
piadoje, atrodo yra reikalin
ga žymiai didesnė, apimanti 
visas lietuvių kolonijas, spo 
rto organizaciją Amerikoje. 
Keikia pasiskubinti tokią or
ganizaciją sutverti. Jaunimas 
tuiėtų imtis iniciatyvos.

Nukentėjęs nuo kiniečių puolimo iš oro. ftangajaus vidur mieštis, kuris smarkiai nukentėjo nuo kiniečių puolimo iš 
oro. Kiniečių lakūnai turėjo tikslo sunaikinti japonų laivus įlankoj. Tačiau, per klaidą, paleido bombas ne į laivus, bet į

t

baili širdie, būk suraminta ir veninio Kelias. L;€tuvos Šėtono prezidijumo j miestą. Apgriauti Cathny (1) ir Palaee (2) viešbučiai ir šimtai žmonių žuvo gatvėse.

\
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A. L. R. K. FEDERACIJOS XXVI 
KONGRESAS

Rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd., Lawrcncc, Mass.

mesiiių vietų aplankymo ba
sais transportacijos ženklus 
Tai daroma atstovų patogu 
> mi ir nalaikvinui visu krū-

nei lankęs konservatorijos, ta mum atsitikimas, kad kalio 
< iau, būdamas be galo tulen- komponuoti originalūs daly 

beveik kai patenku į plokšteles.

Mikalauskas muzikos srity- 
laineb" -b“’ t‘1' turėdamas nuo

A’merikos Lietuvių lb>iii<»< 
Katalikų Kėde racijos XXVI 
Kongresas ir karto jubilieji
nis paminėjimas 550 metų su
kaktuvių Lietuvos krikšto j- voj 
vyks šv. I’rneiškaus pampi 
joj, 94 (iradlord st., Lawren 
ce, Mass.

Antradieni, rugpiūčio 24 d
— Kongresas prasidės 9:3d v. 
ryta (K. IK S. T.) pontifiką 
lėnds šv. Mišiomis, kurias 
laikys ir pamokslą sakvs J.
E. vyskupas M. Reinys, šv. 
Pranciškaus parapijos bažnv 
čioj.

Po bažnytinių iškilmių visi 
atstovai-ės ir dalyviai-ės tuo
jau vyks j Šv. Marijos para 
pijos svetainę, 501 llaverlidl 
■st., kur bus laikomos Kon-

Informacijos atvykus į 
Lavvronce, Mass.

I.aureiiee, Mass., miestą^ 
vra nedidelis, skaitoma apie 
SS.tlH) gyventojų, tai suradi
mui kongreso vietos, nors ir 
ucž ».autiems, sunkenybių ne
bus, nes Šv. Pranciškaus pe I

i rapijos bažnyčia yra pačiame į 
vidui miestyje. Vienok, pato
gumo dėlei, atvykusioms trau 
kiniais ar basais, parankiau
sia paimti taksi, už kurį rei
kia mokėti tik 25c ir vykti į

♦Va-įį-i XV i M *
. I ■

Kaio'vinės. Addis Aliuliu etiopieėių kuriu unenės įgulės naujos kareivinės pastatytos 
tš molio ir dengtos žole. Daugelis jai nų etiopieėių eina moderninius karo mokslus Italijoj, 
kur’, okupavus Miopijų, pasiryžo jų sumoderikizuoti.

sų pastangos
1 mųjų vaisių, jeigu lietuvių 
kolonijų veikėjai nesuvažiuo 
ių skaitlingai rišti bėgančius j 
gi veninio klausinius. Skatina-:

neatneš teigia Kareivis, Kurs Groja 
Visais Muziko^ 

Instrumentais

•greso sesijos.
Vikare, 7:30 vak, toje pa

čioje svetainėje, kur bus lai
komos Kongreso sesijos, įvyk? 
koncertas, kurį išpildys šv 
1 raneiškaus parapijos Šv. Ce
cilijos choras, vadovaujant P* *e '"h’š-nurodytos vietos.

Apsistojimo vietos

.. mas Dievo ir tėvynės meileSv. Pranciškaus parapi ios o- , . ..1 1 J Į kviečiu
fisą, 94 Bradford st., kur
lauks Rengimo Komisijos at
stovai ir atvykusius aprūpins 
reikalingomis informaci jomis 
ir apsistojimo vietomis. At- 
vvkę automobiliais — važiuo-

suvažiuoti į XXVI 
■’ederacijos Kongresų kuo- 
kaitlingiausjai.

K. A. Venčius, 
lleng. Kom. pinu

vargonininkui - muzikui Povi
lui Sakui.

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. 
— visų dienų kongreso sesifc fc CT
jos.

’ Vakare, 7 vai., Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnytinėje 
svetainėje, 94 ’Brudford st., 
pagerbimui .J. E. vysk. M. 
Reinio ir visų kongreso a.t-

KAUNAS. — Lietuvoje da
ug yra gabių žmonių. Nenuo
stabu, jei žymius kultūrinius 
darbus atlieka žmonės su au
kštuoju mokslu, bet jei jau 
savo talentu atkreipia kitų

---------------------- Į dėmesį žmogus, kuriam visos
- - Paprasta supynė, kurių mokyklos ir universitetai yra 

velk prie kiekvienų ameriko-! toli gružu svetimi, tai čia iš 
’ilškų durų matom, atsirado tikrųjų jau “kažkas” tokio 
iš vietiniu indi jonu. Kobinį-1 vra.
Imį ji taip patiko, kad, ėmę.' Štai, 1-iiie inžinerijos bata 
vienų Europon nusivežė, kadi lione tarnauja liktinis jaun. 
parodyt europiečiams. Nūn jų puskarininkis Mikalauskas,

rtovu-viu bankietas.

H*
l.ligas, išmoko groti 
visais muzikos instrumentais. į 
Pagaliau jis pradėjo kompo- Į 
nuoti Įvairias žygio daineles 
ii tas jam neblogai sekėsi.' tiesiogb.ių pareigų laiko, ka 
Itin gražūs ir charakteringi nors kuria. Dabar jis įsirašė 
jo paskut uiai kūrinėliai, ku- naujj kūrini, kurį netrukus 
rie jau plačiai žinomi ir vi- |,Us ųa:;,uu jįgįrstį per radi 

.i'bTango, Pa-

uaomenės švietimo vadovy
bės dėmesį. J. Mikalauskas 
i ė ra baigęs aukštojo mokslo

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak.
Tel. CAN ai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

suomeiieje, pav., . ....n 
suka, Laisvės maišas ir kt 
švietimo vadovybės juos p,'- 
pažino reikalingais įdainuūi 
i patefono plokšteles. Tai pi-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANa) 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017 

Tel. nnmy:
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 Sckniadieuiaią 

pagal sutarti

Rez.:
24C6 W. 69 St.

LIETUVIAI DAKTA!

DR. P.. ATKOČIŪNAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. .

Kasdieu išskyrus seredą, DANTISTAS
sekmadienį susitarus. 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.

Birželio, Liejios ir Rugpiūčio mene- IJtarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
siais nebus valandą popiet, bet nuo 3147 So. Halsted St., Chicago 
10—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

pyk
Ketvirtadienį, rugpiūčio "2t‘ 

d. — kongreso serijų
užbaiga. Po piet, specialiau 
busais atstovai aplankvs Pa- . .- 
langų, tekstilės išdirbystes ii 
klius žymesnes vietas (sigbt 
seeing), o vakare, Šv. Mari 
jos svetainėje įvyks šokiai.

Atstovu registracija
Kongreso Rengimo Komisi

jos nutarimu, kiekvienas ak 
vykęs Kongresan atstovas tu-

Atstovams apsistoti reko
menduojame Ambassador vie
šbutį, 572 Esse\ st. Kambarių 
kainos — nuo $2.00 iki $3.00.
Kurie norėtų apsistoti pas
privačius lietuvius, lai iš au-___________________________________________________
Z J- E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS

— F. A. Kranceviėius, 4S I 
Tenney st., I^aivrenee, Mass. 1 
Vielų

jau veik 
loja.

visas pasaulis var- kurio sumanumas ir nienišk* 
gabumai nekartų atkreipė ka-

relephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekivell Street 

Telephone: REPubiic 9723

AMERIKOS LIETUVIŲ'DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

CHICAGOJ
Antrad., rugpj. 17 d., 7 vak vak. Šv. Mykolo parap. 

.as privačius žmones į; 8;3() Moterų Sųjungos sekino bankiete. 
tuiesime gana apsčiai. Apari Trečiai!., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtini., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

to. mūsų gražioj Palangoj, po
ečių vasarnamy,) galės a- 

psistoti merginų ir moterų
bent pora desėtkų.

Kongresui įnešimus ir svei
kinimus laiškais ar telegra 
inoinis prašoma siųsti šiuo 
adresu: kun. P. M. Juras, 91 
Bradford st., Laurence, Mass. 

Audringi gyvenimo laikai,
rėš užsiregistruoti Kongreso Šv. Tėvo noras įtraukti kuo- ; 
Renginio Komisijoj, kongreso daugiausia pasaulionių į ka- , 
išvakarėj ir rytmety,) Šv. Fra talikiškaja akcijų, komunisti
ne iškaus parapijos ofise, 94 nė banga .ir ištautėjimo pavo-Į 
Bradford st., o kongresui pra jai ragina kiekvienų geros va 
sidėjus — sesijų svetainėje, lios asmenį susirūpinti ateiti 
Registracijos mokestis — $2. mi. Todėl šis Katalikų Fede- 
už kurių mokestį atstovas-ė racijos Kongresas turės šulo- ; 
gaus kongreso ženklelį, kon Šli svarbų istorinį vaidmenį 
greso programų — knygų, vi išeivijos gyvenimui. Rengimo 
sų kongreso pramogų — kon- Komisija deda visas pastan- 
ceiio, bankieto ir šokių bi gus, kad šis Kongresas teiktų 
'ielus ir Falangos ir kitų žy- gar* ės Dievui ir tėvynei. Mū

GERKIT Tll< "Ll,a ALŲ

gūnbrosia
SOUTH SIDE BREKING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioi 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
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. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Republic 6047

Tel. Ofc. REPubiic 7696 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlrlad. Ir nenktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p 

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Seitadteniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Rekmaiiienials pagal sutarties

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį 

Tei. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHTCAOO. TLL.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179
L. M. NORKUS 

Rea. HEMDOCK 8240

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS 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

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS: 

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
T«L YARdt 0994 

Ben.: Tel. PLAzz 2400
VALANDOS:

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

DR, J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

U
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas Ir Al rities Ligos 

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

Rezidencija 1638 So. 5(tth Avė.
Tel. Cicero .Kir.n 

Ofisas 4930 Weet 13Ui Street 
Cicero. 111.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland 4venue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

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

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

Subatoma ClceroJ 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. Office Wentworth 8330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
• Beredomis ir mihntnmia

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel. HEMiock 6111

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

Trečiadieniais ir ŠeStadieniais 
pagal sutarti

Tel. EOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

Seredomis* ir Nedėk pagal suUrtj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENwood 6107

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

756 West 35th Street

Office Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St. nvsv
Vak 1-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0709 ŪMU

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

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

Nedčllom lr Trečiadientala 
Parai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 82

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Residesoija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis psgal sutarti

Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Assoeiation ir American

10 N. Broadway. Melrose Park Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. Oo’kge °f Snrgeons yra cia«e a Tel. LAFayeMe 8016 ' "*“••• Tal aūkičiaMi Ameri-
Yiilimdos nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 ir nno 7 — 9 vakare
Tel. Melrose Park 660

Ro. 2I2(> N. 51 Ii Avė.. MaihumnI Al. 
Plioni* AIhvmimmI 2113

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal snt n rti.

kos medikaliai antoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69tb St., 
UI. HEMiock 6700.

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



Antradienis, rugp. 17 d., 1937

Gražus Naujam 
Klebonui Pagerbti 

Bankietas

Jo Ekscelencija Buvo 
Pas Mus

OMAHA, NEBRASKA.
Jo Ekscelencija vyskupas Me- 
čir lovas Keinys atsilankė ir 
pas 'mus (kniuboje ir padarė 
dideliu įspūdžio žmonėse.

Iš ryto atlaikė jnintifikales 
šv. Mišias su vietiniu kunigų 
as’sta. Yukare buvo suruoš-f
tas svečiui pagerbti bankie- 
tus, parapijos svetainėje, kur 
Ekscelencija pasakė labai gra 
žiu kalbų apie Lietuvų ir jos 
a-piraeijas.

Nors buvo labai šilta diena, 
tačiau beveik visi vietos lie- ! 
tuviai dalyvavo bankiefe. Bu

ROCKFOKD, ILL. — Ku- 
gpiūčio 1 d., Šv. Petro ir l’o- 
vilo parap ji s salėj buvo su-1 
ruoštas bankietas naujam kle
bonui kun. .Ližaičiui priimti 
ir pagerbti. Nors naujas kil
iminis neseniai atvyko', bet 
parapijonai greitai pamylo ii 
net dovanų — radio nupirko 
Žmonių j bankietų tiek daug 
prisirinko, kad net vietų trū
ko.

Parapijos salę turime per-1 
dirbtų iš senos bažnyčios. Da-I 
bar manoma salę padidinti

vo taip pat lietuvių iš Kansas ! 
City, Kioux City, Cbicagos ii i

O kai susilauksime dūlėsiu' 
salės, kur galės daugiau žmo
nių sueiti, didesnius veikimus 
atlikti, be abejonės, padidės 
ir parapija. Turime daug gra 
(aus jaunimo, kuris mėgsta 

Jgli visokias pramogas. Ne- 
Vurėdamus užtektinai vietos 
Iro savo pastoge, dažnai eina 
kitur. O visit’ms žinoma, kaip j

Vėl išni kinta mergaitė. Dešinėj Washington Hotel, ad- 
net is \\ . kranklor, III. (1 ia- n,su ^7 \y. Washington st., kur užvakar naktį negras plyta
nė Šugdinis). Visi išėjo iš • 
svetainės pilni gražių įspū 
džių, o lauke prie geros or
kestrus pasilinksmino ir pa
šoko. I .( i

Parapijos bazaras
Šiais metais mūsų parapija

važiuos Lawrenean iš Boston. Šv. Elzbietos draugija rng-1 Moterų Sujungus seiiuų. Ti- 
V’oicester, Broekton, Cnm- pinėio 9 d. nutarė rudenį
m idge, Norwcod, Providence, ruošti vakarienę 
Losvell, llaverhill, Kušinta ir naudai.
t.t. ----------

su- ki.nės, kad grĮi specialiu bu- 
draugijos su su dideliu pulku sųįimgie- 

čių atstovių į Federacijos Ko
ngresų.

I Clov'er Hill ligoninėj patln-i 
Sodalietės turėjo pamaldas ryta operacijos Y. Kaupienei 

r laikė susirinkimų rugpiii-Į ir Janukoįrenei. Sveiksta.
ėio 11 dienų. Laukia šuva-1 ----------

i žiuojant j Federacijos Kon- Sųjungietė veikėju L Yen 
gresų, kuris įvyks rugpjūčio Aienė išvažiuvo Chicagon 
24, 25, 26 dienos?, labai daug ■
sodaliečių. Todėl nutarė pa-| 

į puošti savo vasarnamį “Pa
lango je’’. Ten jos galės ra
miai nakvoti. Tikrai turės 
“a good time”, nes gražus 
ežeras apaugęs aukštomis pu 
šelėmis. Nuvažiuoti į “Fala
ngų’’ galima automobiliais ir 
busais; nuo* lietuvių bažny
čios tiktai penkios mylios.

apgiusinęs išgėdino ir apiplėšė Yirginia Anstin, 25 m. amž., — 
artistę - skulptorę vienoj departmentinėj krautuvėj. Juodais 
brūkšniais parodoma, kaip niekšas įėjo į merginos kamlturį 
Tai jau antras toks įvykis tam pačiam viešbuty.

CHRYSLER 
! ANT OGDEN AVE.

svarbu, kad jaunimas 
mūs nenutoltų.

Bankietų atidarė darbštus

E. švenėionlenė, Federaci
jos Kongreso puošimo komi- 
jijios pirmininkė, su pagelbi- 
ninkais jau puošia svetainę.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

nuo turėjo bazarų truputį anks- LA\YRENCE, MASS. —
čiau. Jo tikslas buvo suma į šv. Petro parapijos, So. Bos-
ždnti parapijos skola. Bazaras t ton, Mass., vaikučiai buvo su-

. . pasisekė, ačiū darbščioms mo- ruošę pikniką “Palangoje’’, 
jaunuolis K. Makauskas irk. . , I ,, ‘,•' . . į tinoms ir vyrams, kurie ne rugpiucjo 11 d. Didelis pu!-t rampa t pasveikinęs visus. ... , , . • i, . ,. .. ,1 1 . ‘ . tik patvs aukojo, bet ir rin- i kas jaunuolių linksmai pra-
nrograrna vesti perdavė gerai k . » • , •, ,• , • .. -‘ I ko aukas iš kitų žmonių. budo diena, kuri pasitaikė nc-
čia žinomam veikėjui Kelio-j . , , ... . • 1A-, • •v. . Susirgo darbšti mergaite paprastai graži. Dėkingi uz( llll. 1
""Vokai. Prieš keletu dienų Joseplii-

Aplink Mus Pasidairius Koncertas susidės iš dviejų
_______ Į dalių, bažnytinės ir tautinėm

muzikos.

Federacijos Kongreso šokių 
komisija, kuriai pirmininkau
ja J. (Blaževičius, iš kailio 
neriasi. Jie tikisi, kad rug 
piučio 26 dienų jaunimo pri-

programa išpildė . , ‘. . . ... na Plunksno pasidavė opera- 1 lau kiui,parap. choras vedamas p-les .... _ . . 1’ . ...... ,, .. . . . cijai šv. Juozapo ligoninėje.Aiiseviciutes. Gražiai padams . ... , , . .

tai savo klebonui, kun. Vir

išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grubnuntlų

---- o----
Didžiausiu paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE

AUTI GltAND AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

P A Riti KO DYLPiRIO' 
SUTAISYTI IK UAKANTIOTI j

VARTOTI KARAI!

MATYKIT šrUOS 
KARUS

PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVE.

ARTI CRAVVFORD

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Plymnutli 5-pasg.
^<lr luxr tour. Kctlan...

l’lymoiitli ’3I 5-pass. 
dv luxv totu*. S»i1an . .. 
OMsmohilv '3E 5-pas.s. 
de h«xv tour. Sedan . .. 
INMlgv ’35 5-p«s.«.
Tie luiv tour. Sedan . .. 
tDodge ’35 5-pHHS.
Lie luote tour. Sedan . .. 
[Chevrolet '3® 5-pass. 
ble lnxe tour. Sedan . .. 
[Chevrolet ’34 5-pass. 
Tde hrse four. Sedan .. 

I-’ord ’3® 5-pass. 
de hMte tour. Sedan . . 
De Soto ’S® 5-pass. 
de lirae tour. Sedan . . 
Chrysler '3® 5-pa.ss. 
tie l(«r tour. Sėdau . .

$365 S
265 į 
545 J 
465 į

darbuojasi j 
gaila, kad 

operacijai

gražiaiJi laimi
dėl parapijos ir 
turėjo pasiduoti 
prieš pat bazarų. Jų aplankė

° .' pats vyskupas M. Keinys cu avo — pasvei- į 1 , . T > , .vietos kunigu. Jospplnna greit 
sveiksta ir trumpu laiku vėl 
bus su mumis.

Omahos lankytojai 
Šių vasarų daug žmonių la-

nko Onialią. Per bazarį bu- bažnyčioje la'k« Mi'

vo tris dainas. Paskui padai-! 
navo kvartetas vedamas J. 
Bosevičiaus, o i>o to 11 ro. Į 
amž. Florence Grubeliūtė gra 
žiiaj padeklamav
kino naujų klebonų. Po dainų 
sekė kalbos - linkėjimai nau- 
jam ir jaunam klebonui, su 
kuriuo bankiete dalyvavo ir 
jo tėveliai.

Ant galo klebonas širdin
gai dėkojo visiems už gražų 
bankietų žadėdamas darbuo
tis, kiek tik jėgos leis.

Kadangi žmonių buvo daug, 
tai šeimininkės turėjo net 
tris kartus stalus iŠ naujo 
pa ruošti.

Po visam šauniai pasiFnk- 
sminta. z

Šia proga kviečiu visus 
brolius ir sesutes lietuvius į 
' ienybę, į darbų, o kada su
silauksime to darbo vaisit), 
galėsime pasigirti ir pasidi 
džiuoti. Zinos mus ne tik Ilo- 
ekfordas, bet visi Amerikos 
lietuviai.

Parapi jonas-

vo matyti žmonių iš Sioux 
City ir Cbicagos. Cliicagie- 
čiai ypatingai mėgsta lanky
ti Omahų vasaros ir rudens 
metu. Čia yra labai gražu tuo 
laiku ir sveikas oras.

Gražūs javai
šiais metais Nebraskoje y- 

ia labai derlingi metai. Visi 
javai jau baigia puikiai aug 
ti. Komai atrodo kaip dide
lis miškas. Labai gerai, kad 
pasitaikė toks derlius. Žmo
nis jau nuo seniai yra laba'
-uvargę.

Karščiai
Kud .ir turibie lietaus karts 

tino karto, tačiau karščiai ne- 
-iiiauja. Kai kokia dienų žmo

Tėvų Marijonų seminarijos 
rektorius, kun. J. Vaitkevi
čius, MIC., 1). I)., iš Hinsdale, 
III., lankėsi pas mus, Law-

DRAUGAS atlieka vi- 
sokius spaudos darbus.

„■nco, Sukun. JuSkaičiu rug lTad paveskite mums | 
piūeio 10 dienų, leko suzi- ____ 7 r___________ ____ >i

ARE YOU ONLY A - „ 
THREE-ŪUARTER WIFE? S

noti, jog kartu su kun. J. Ja i 
ričium, MIC., kuris rugpiūčb,
8 dienų Šv. Pranciškaus pa

Šia> ir pasakė pamokslų, iš
siskubino namo.

šv. Pranciškaus parapijos 
choras, vadovaujant muz. Po
vilui Šilkui, dirba, prakaituo
ja. Mat, jaučiama, kad į Fe
deracijos Kongresų suvažiuos 
daug atstovų ir svečių iš ki
tų kolonijų. Drųsiai galiu sa 
kyti, kad bankietas ir kon 
certas tikrai bus nepaprasti.

ųns nežino kur dėtis dėl kar
ščio Pasitaiko ir susirgimų 
dėl nepaprastų karščių. Sako
ma, kad ir Kalifornijoje nė
ra taip karšta, kaip Nebras 
koje. Vietinis

DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS
LABOR DAY

RUGSEJO-SEPTEMBER 6 D., 1937
VYTAUTO PARKE

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

465 į 
285 j 
395{ 
495?

MEN.because they are mm.can 
never understand a three- 

quarter wife—a wlfo who Is all love 
and kindness three weeks in a 
month and a heli cat the reet of 
the time.

No matter how your back aches
—how your nerves scream—don't 
take it out on your husband.

Fer three generationsone womar 
bas told another how to go "smie 
lng through” with Lydia E. Pink- 
ham's Vegetable Compound. It 
helps Nature tone up the system. 
thus lemening the disoomforts from 
the functional disorders whicb 
sromen mušt endura in the thret 
ordeals of lite: 1. Tuming from 
girlhood to vromanhood. 2. Pre- 
paring for motherhood. 3. Ap- 
proaching "middle age."

Don’t be a three-quarter wlfe. 
take LYDIA E PINKHAM'9 
VEGETABLE COMPOUND aod 
Oo "Smiling Through."

Chrysler '35 Alrflow ft-p. 
tlte Innte tour. Sedan ............
Terraplanr ‘3® 5-pass.
Sedan, pilnai Įrengtas ....
rtnilson' '3® 5-pass. Sedan, 
tour. pilinri Įrengtas ...... 5951
Vartotas Paekartl ’37 6-eyl. •">^pą- 
-ažlerh, de h»xe fr. Sedan 
Ford 35 de-lnxe Coupe....

R Urba Flower Shoppe | 
^4180 Archer Avenue p

| OėMn Myllntlerits — Vestnvėma — ; 
Bankletams —- Ijaklotuvėms — 

PapuoSimama.
Phone LAFAYETTE B800

835 295 *
Nash ’3« 5-pass. de lnxe

............................. 525 |
£ Jūsų karas kaip Įmokėji- 
| mas. Balansas 12—24 mėn 
S 90 Dienų Garantija. 30 Die^ | 
j nų Važinėjimo Išbandymas 

|M5 KITI BARGENAI TAIP $

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP

Chrysler Dyleris
TATPRI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFĄYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 7al. vakaro iš W. H. F. G. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. 6ALTIMIERAS

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

derinusias patarnavimas — Moteris patarnauja
630 W. lBth Ate.

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
JU I IV AI MIESTO DALYSE

AMBULANCE

A. Masalskis
A. Petkus

I S. M. Skudas
I. J. Zolp
Jiiozapas Eodeikis
P. J. Ridikas

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138-1139

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Weslern Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Lachamcz ir Sanai
J. Lioteviėios

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
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.,

Telefonas BEVerly 0005
skersai dv. Kazimiero kapinių vartų.

v
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ŠĮ VAKARĄ SĄJUNGIEČIŲ ŠEIMINIS 
BANKIETAS

Dalyvauja J. E. Vyskupas Reinys. Bankieto 
Dalyvius Žavės Akademikiu Programa

Šį vakarę Šv. Kazimiero a “Lietuvaitės”. Muzikalėj pro 
kademijos auditorijoj Moterų gramoj dalyvaus žymiausios 
Sąjungos lS-to seimo atstu- akademijos muzikos ir menu 
vėlus pagerbti bankietas, k n- studentės.
riame dalyvaus ir bus svar-j Vietų bankiete užsakyta
biausiu kalbėtojum ankstas per virš 300. Visi kviečiami
svečias iš Lietuvos J. E. Vii dalyvauti bankiete. Pagerbsi-
kaviškio vysk. M. Reiny?.. Ba- me aukštą svečią iš Lietuvos,
nkiete taip pat dalyvaus Lie-'J. E. vysk. Reinį ir atsisvei-
tuvos konsulas Cbicagai P. kinsime, nes rvgp. 20 d. ap-

jfDaužvardis su žmona ir visa leidžia Chicagą, pagerbsime
eilė žymiu Chicagos lietuviu Žymiausias Amerikos lietuviu
veikėju. Nepaprastą 'menu ba katalikių moterų veikėjas —
nkietui ruošia šv. Kazimiero seimo atstoves, pasigėrėsime 

• • I • • v • Iseserys. Programoj dalyvauju ‘ gražia programa ir užmegsi-
Šv. Kazimiero akademikiu 
choras, kuris jcenizuos žymiau 
sios mūsų menininkės Sesers 
Skolastikos supintą vaizdelį

me daug naujų pažinčių. -J- 
žanga į bankietą $1.

S. Sakalienė,
Seimo Reng. Kom.

Šeiminio bankieto garbės svečias. J. E. Vilkaviškio vys 
kUPas Mečislovas Reinys, Moterų Sąjungos 18-tojo seJmo 
bankieto garbės svečias ir svarbiausias kalbėtojas.

Rengimo komisija susidėjo' 
iš: 1). Rudoko, A. Valonio, 
J. Mart’nkaus ir Butkevičiū

Pranešimai CLASSIFIED
lUtl l)(i EPORT. - D. L. K.

KHI MH (MAMAS KAMBARYS

Bendon kambarių pirma* fletas.
6 •) W.tės Piknikan suvažiavo daug Vvtauto a,-uugįj(KS mėnesini i ’’° a',res'‘

v • T 1 1 • 1 • • i ______žmonių. Pavakuryj buvo įvnt- susirinkimas įvyks antradie j IH1)2| M SIAS BMU.1Avs
. . - rugpiūčio 17 d.. 7:30 va! |Prlwrrtwl partuotl , nukAtų nii

fcAOl’lO \ J l’Ų hegiHllUS, motei ll Cllicn<rOS Lietuviu Au-I3 ,r 4 kambarini, geriu umIuiii ai
- . I *’ c I Pa. duosiu 11# ii Oda rniObm t

rūs kontestai, k. t. sunkaus. n. I' .......... ,f ,,
'* * ’ ‘ * 13 ir 4 kambarini, Rcrluuailniii

, i . . . • • i j - - ^u'duosiu u* $1OO<> mažiau n» fu
lenkt NUO, mvl^llllj tllllils KO- (litorijoj. Hll^irinkilll-fls SVftl* Savininkas Visada namie,

jomir bėgimas, kiaušinio ne
š u.as, vaikų pyrago valgy 
mas, ir daug kitų. Visi koi> 
testai sukurt* daug linksmu

1 mo.
Draugijos valdyba ir ren 

Į g.iino komitetas, reiškia se
kantiems pikniko dnrbininkn

■ ■ 1 1 ms nuoširdų ačiū už gražu

bus, todėl kiekvienas narys 
būtinai turi atsilankyti.

P. K., sekr.

z\tsišii likite 3604 So Eiuerald Avė.

PARDAVIMU .NAMAS

į Pardavimui pigiai 6 kambarių bun- 
• galow, Rot \Vater Heat. 1 car ga- 
! ra džius lotus 35 x 125. Reikale at- 
i slšaukit adresu 6537 So. Artesian 
Avė . Tel. l'ROspeet 2267

Per Penkmeti Bus 
Išskirstyti Paskutiniai 

Kaimai Lietuvoje

PARDAVIMU \AM\S

pasidarbavimą: V. Duobai, (j K \L’N\S _  L
j Prunskaitei, A. J ud kairiui, į(1 į.i^kįi^tyta 5,584 kaimai,

siu me-

[917-19 Weet 33rd Street. botas
51 \ 145. 2 aukAtų namas rteatu ap- 

i Slidumas, name yra 2 krautuva s ,r 
‘viena.- vi ,'nuollka kambarių fletas. 
1 1936 taksai tiktai $234.10 Parsiduo
da už $3"00. Reikale matyki! Mr.
\Vallis. Northern Trust Co., 50 Su.
LaSalle St 

Iškilmingai Palaidota bonisS Janušauskas, S. Žy-
A. A. Piežienč ! AVa"k'e"an- ’ ir x 

Kudirka, vieunis. Jiems pa- 
gelbėjo Sasnausko choro na 

Trumpulis. J. KudirkaBR-JGHTON PARK. — Po
iškilmingų paGnaldų praeitą 1 |.jriį jausmingai per “offer-
trečiadienį palaidota a. a. Ma- ,giwlojo Vanagaičio
gdalena Pmžienė. "Sveika Marija”.

Išlydėjus velionę iš Jono i
Eudeikio “koplyčios”, 4447 Trejas šv. Mišios
S. Fairfield avė., gedulingos Mišias laikė kleb. kun. A. 
pamaldos įvyko N. P. P. Šv. Briška, kun. J. Statkus ir
parapijos bažnyčioje, kur per 
pamaldas buvo pilna žmonių.

Egzekvijas ir per šv. Mi
šias giedojo parapijų vargo 
nininkai, kurių priešakyje bu 
vo prof. Antanas Pocius. Gie

kun. P. Gasiūnas, parapijos 
vikarai.

Savo pamoksle, kun. Briš-

J. Oksui, V. Ivanauskui, E. 
į RtAiieikaū, S. Žičkui, J.. Nau- 
i sėdai, K. Kulbiui, E. Smai

liui, O. Šukienei, K. Dominui,
J. Strelkauskui, E. Pivariū- 
nienei, M. Prunskaitei, K.

RI.IK \LIXC \S VIRlMls

Reikalingas prityręs vyras vir- jas, 
turi mokėti lietuviškų kalbų. Rašy
kite;
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė.

dybų. Dar yra likę skirstyti iliox no-.u-iod._______________

sudaryta 1,390,940 ba žemės 
ploto .ir 174.516 atskirų so-

per ateinantį penkmetį iš vi- __
«> 550,<MNI ha žemės koim.j !'««'■>;

uos kaimus numatoma iš
3utke\icienei, J. Kiuzienei,' .|<irstvtį jH.r ateinantį jtenk- 
J. Butkevičiui, P. Paliliūnni ' „ietį. ’ būtent, 1937 — 1941 
F. Aleliūnui, <». Gasparkai. 'ju tais. Šiemet tie darbai vyk-

kiose sąlygose išauklėjo savo kun Briškai už nuoširdumą, 
šeimynėlę”. Į n argonininkains, kurie taip

Klebonas Briška taipgi pa-, skaitlingai atsilankė, J. Ku- 
sakė įspūdingą' pamokslą prie ' dirkai, narėms N. P. P. Šv. 

jkapo Šv. Kazimiero kapuose, draugijos “Draugo” dienraš- 
kur velionė palaidota netoli, čio redakcijos štabui už pa

reikštus užuojautos žodžius 
ir laidotuvių direktoriui Jo-| 
nui Eudeikiui.

Taipgi dėkoja Juozui Kro
kui, biznio vedėjui Peoples ' 
Kurniture Store, kuris prane
šė apie velionės mirtį per ra-

savo vyro, a. a. Felikso Pie- 
žos, buvusio žymaus veikėjo. 

Dalyvavo vienuolės 
Į bažnyčią ir į kapus atly

dėjo šimtai žmonių, sūnus Pra 
nas ir Benediktas, posūnis

ka, tarp kitko, apie velionę ; Stasys piežft ir j0 žniana ()na> 
i 1 iežienę pasakė. [brolis Jonas Pudzvelis ir jo

(lojo šit* vargonininkai: K. “Magdalena Piežienč buvo žmona, giminės Pudzveliai iš te Justą Kudirką šią proga

KENIM15 II.ETAS

DAKTARO OI ĮSAS R!»IM)S

| (furnished). turi visus pa togu m i 
t.y. radiją, karpeta.*, 1.1., tinka 
nai porai arba pavieniams. Tt 
rmoU.it SEEIey 7882._____

O. Zopelienei, P. Fabijonai 
čiui, K- Mikšaitei ir S. Būt- 
kevičiūtei.

J. Žur karsta s, pirm.
A. Linkus, nutar. rast. 
Ieva Lukošiūtė, fin. rast

RADIO
DAINUOS SABONIŲ ŠEI 
MYNA, A. ČIAPAS, KVAR 
TETAS, DUETAS IR T.T.

Viršui seniai (steigtos aptlekos. spe- 
cialė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisų arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsišaukit j Ap- 

| tiekų. 2258 \V. 24th Street.

domi jau 19 metai.
Kaip numatyta žemėtvarkos

darbų penkmečio plane, šie
met bus išskirstyta 101,000 lia I n„lkalingoa par(lav.-jos .iėi ko.,., ,r
kailiui ii' Slldarvta 10,900 nail f',r8- aukščiausia alga Ir eommisija. 

‘ ’ Alsišaukit dabar. Mauriee t loak < o.,

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

iii ukiii. Skirstomi tie kai-H7-0 So- Ashland Avė.,1 - I 2934.____________________
a ai, kurių prašymai paduoti

1930 metais. 1938 me! 7929

Peoples rakandų bendrovė i 
rengia specialiai gražią ir į- i b’LOOO ba kaimų žemes

tei. YAKds

PARDAVIMII
Moterų siutai, kotai ir dresės saizai

I tais numatvta išskirstyti 105,- 12 ’J- Atsišaukite į num. 3153
1 Soutn Millard Avė.___________________

OOO ha kai'mų ar sudaryti 11,-
090 naujų ūkių. Bus skirstomi 
tie kaimai, kurie padavė 19.'d 
1932 metais prašymus. 1939 
Holais numatvta išskirstyti 

ir Į

PARD.U IMI BIZNIS

Pardavimui: Saldainių ir Cigarų
Krautuvė, geroje aplelinkėje, geri 
pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
T< • 1 e f o n u ok i t 1 ’ rospee t 1888.

.REIK Al.l \ (>l DARBININKAI-ES

VYRAI
_ . Automobilių mekanikai ..........

iio valandą ir kuris pakvie- domią radio programą ir kvi< I su;,ar.vti ]1’7G0 nai|b-1 so,1>'- I MoTonfVihybijai'
1931 i Mekai,ikų padėjėjai ...................

Gaubis, V. Daukša, J. Bra-: dievota ir pavyzdinga kata- Keuąnee, pažįstamieji, para-Į pagiedoti 
zaitis, A. Mondeika, K. Sa j likė. Ji gražiai nors ir sun- pijonys ir narės Nekalto Pras. Į —
................ ■ ---- = Panelės Šv. moterų ir mergai-

x>! čių draugijos.

AUGtiST FURNITURE SALE
PEP. DVI SAVAITES BUDRIKO RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ SUMAŽINO KAINAS 
ANT RAKANDŲ

Gražūs Dining Ruoni Setai po ^38'^ ’’r nilk*oiau

.3 Šmotų Bed Room Setai pe ........................ $39-50

2 Šmotų Parlor Setai vertės $95.(X) po’.........  Q-50

Gražios kėdės aptrauktos, minkštos po ............. $0.65

Porcelain balti staleliai po ................................ $A.5O

Baltos kėdės po .............

Oil .Burners padaryti parduoti už $75.09 j»o .. 30-00

Naujos mados gesiniai pečiai po ................. $^0.50

Gražūs angliniai pečiai po................................ $-| 0.50

Suverčiamos lovos ]>o ....................................... $Q.95

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

Tel. BOUlevard 7010
F.iidriko Programai: \VCFI. — 970 Kll., nedėlioml* nuo 7:30 tkl 
8:00 vai., vakari leidžia, lino gražu.* programa*.

920 Kll., Puneilėliula Ir Pėtnyčiouti* kaip 5:00 vai. vakare. 
1 420 Kil., Kevcrgai* kaip 8:00 vai., vakare.

\VAAE 
\V H l-’t1

Koresp.
čia radio klausytojus nepa 
miršti pasiklausyti gražių

bu. Bus vykdomi 1933-
. v . . I Duonkepiai ..mdais paduoti prašymai. 19-19 I indų plovėjai 

Virėjai

Podukrą vienuolę M. Feli ' 
ei ja, Pranciškietę, kuri pa- 

' siųsta Šv. Pranciškaus vie- ' 
nuolyno, studijuoja Lietuvoj, 

j atstovavo sesutės iš šio vie-1 
nuclvno: Sesuo M. Dovida iri

Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko’7 Piknikas 

Pavyko

Rugp. 1 d., Dambrausko 
darže surengtas draugijos 
“Lietuvos Ūkininkas” meti- 

Sesuo M. Baptistą. Abi at- nis bei 39 metų jubiliejinis

J

vyko į laidotuves iš Pitts- 
burgb, Pa.

Užu°jauta šeimynėlei
Mirus vyrui Feliksui, kuris 

buvo didelis rėmė'jas religi
nių įstaigų, ypač Šv. Pran
ciškaus vienuolyno, a. a. Ma
gdalena pasiėmė ant savo pe
čių auginti du sūnus ^Benedik
tą ir Praną.

Likusiai šeimynėlei daug 
suplaukė užuojautų telegra
momis, tarp kurių ir konsulo 
Daužvardžio ir jo žmonos ii 
Jobu Nering, vice - prez'den 
to Postai Ti legrapli kd.upa 
n i jos.

Teisėjas Jarecki
Per šermenis atvyko paroj 

kšti užuojautą daug žymių 
asmenų: aukščiausias pavjeto 
teisėjas, Cook County Judg<' 
Edniund K. Jarecki, ir Ed- 
waid Reticker, vyr. Chieagc 
Evcning American redakto 
liūs su savo žmona ir kun. 
P. Juškevičius, Šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionas, kuri., 
taipgi giežiojo bažnyčioje per 

į egzekvijas.
Grabnešiais buvo Antaną* 

Lukošius, Petras Grybas, An 
i tanas Vitkauskas, Juozas Dau 
lavas, Vincas Pudzvelis, Jo- 

Į sepli VVlielan.
Šeimos nariai visiems dėko 

|ja-
Ypač. dėkoja parapijos kleh ,

piknikas pavyko.

liaudies dainų, rinktinių ko- batais nufuatyta išsikrstyti Į valytojai ..................
n pozicijų,šaunios muzikos ii Į D2,099 kaibių ir sudaryti 13,-1 moterys

svail.ių pranešimų bed žinių. ‘Md sodybų. 1941 metais nu-
Dainuos Saboniai, S. McEI- pralyta išskirstyti visus Ūku- 
roy, A. C’iapas, Peoples par- si'*s dainius, l>endro ploto 
lor kvartetas, duetas ir kiti.
Piiet o, smagi muzika ir žin
geidūs pranešimai, kuriuos 
patieks programos vedėjai J.
Krnkas ir Parker; suidoinins 
!>• i e k v ieną k lausv t( > j ą.

Virėjos Ilestarantuose
Pritari, aut-ojos ...........................
(.enoraliniain namų darbui,

mergaitės ............
Beauty Operatorius

$1 8-22-35. 
$12-16.

$8-12. 
$16.5i, ir aukš.

11.,,(KM) ha žemės ir nudaryti j vĮeSbUt>je patarnautojos .... $-o.
1-3,-199 naujų sodybų. 1940 me sh.vy employment agency 

. . , ’ . . . . | ii We: t SVashington Streetta.is tikimasi išskirstyti visus j
d , • i • y • 1tins kaimus, kurių prašymai 
paduoti iki 1936 metų, o pas-
kaliniais metais — kurių po 
1936 metų paduoti prašymai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Personai
Asmenų Ieško

Kas iš jų bus kai užaugs. Atvaizde penkių jaunuolių 
vagių gengė. Chieagoj suimti prisipažino vogę automobilius. 
Vyriausias jų 16 m. amžiaus, kiti po 1.3 ir 12 metų amžiaus. 
Dešinėj (su popiera rankoj) pitosekutorius AVillinm O'Neill.

i
PAIEŠKAI’ DUKRELftS JENNIE 

IR MOTERS ROZfiR TENANIENfiS 
po t S vata RanlantutS*. Pirma gyve- I 
no Danlmry. Conn. 193* m. liepos. 
7 d. paėmš dukrelę ir nežinau kur 1 
Ir df-lko prnslftullno. JI yra 25 n,e- 1 
tų amžiau*, f, p*dų, sveria >55 sva
rus, mėlynų aklų. apvilia,,.* veido, i 
pusiu,, tamsių plaukų. Oružlal at- | 
rodo. Dukrelė r, melų Ir 4 tnėn.MATYKITE J J ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
* VACUUM-CLEANER

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9951, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins IIEALTII- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 293 No. Wabash Avė., Chicago.

J

(’hieago, Illinois 
Tel. Cen 9800

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspcct 1185.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbus, 
(didelius ir mažus, už. prieinamą 
(kainą. Apkala namus šiugeliais.^ 

Dedame stogas.
Turi 35 metus patyrimo.

•
Tek CANal 7514

CHICAGO

I .

Mėlynų aklų. plnukiK'lul pusiau lam- 
siis. gražiui atrodo.

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Taeina iš Alytaus apskr., I.lskevos 
valsčiaus. Sarkejedų kaimo. Aš Ta- 

I ve, Rože, n.-prh erčių gyventi su 
manim, ale aš negailu užmiršti mer
gaitės. Brangi mano dukrele, neuž-

I įniršiu Tavęs pakol gyvas bflslu. 
| "Draugo" skaitytojai, Jeigu kas žino
te. kur j„s gyvena, prašau pranešti. 

| Ui teisingą pranešimą duosiu $25.00
allyglnlmo.

MIKE TENANIS
P. O. nox 1006. Danbury, Conn.

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ

Knln«w nepaprastai žemos! Ko- 
kyla* ir kainomis stimušam 

visus sanilčliiisi

RAKANDAI 
GARANTUOTI!

Rakandai parloriain. valgomiem, 
mli-gamlcm kambariam, |s,rčlnm... 
Blednl b- turtingi ras ItlDIJ.) 
PAslRIN'KIM Jil Gaslninl pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų— Divonai, elratos, eleklrlkl- 
n,"s le, laimė-, radioN, skalbyklos 
— viskas. Neužsltlkč-klt Iki paly. 
saio akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street

Tek BOULEVARD 1751

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

rmoU.it

