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100 JAPONŲ LĖKTUVŲ 
PUOLA ŠANGHAJŲ

Japonai prisipažįsta prie kai 
kurių nepavyki m ų

MIESTAS BAISIAI NUKENTĖJĘS;
STINGA MAISTO

Telefonas: Canal 7790 
3c A 0 0 P Y

ŠANGHAJUS, mgp. 19. — 
Apie 100 japoniškų lėktuvų 
šiandien pasirodė šio miesto 
padangėse ir daugumas jų 
svaidė erines bombas į kinų 
gyvenamąsias miesto dalis ir 
pozicijas.

Kinai atkakliai kaujasi ir 
vietomis japonus išmuša iš jų 
pozicijų. Patys japonai pripa
žįsta kai kuriuos savo nepa
sisekimus ir tuo būdu dar la
biau sutvirtina kinų pasiryži
mų nepasiduoti įsiveržusiam 
priešui.

Žiniomis iš šiaurinės Kini
jos, japonai ir ten neturi pa
vykintų, Nankowo perėja dar 
nepaimta. .. ; !1 •

Kinams didžiausia nelaimė 
yra ta, kad japonai juos vir
šija ere. Kinai iš pradžių 
smarkavo su savo lėktuvais. 
Deja, japonai jų daugumų iš
daužė ir sunaikino. Japonams
gi nestinga lėktuvų.

ŠANCHAJUS, rugp. 18. — 
Miestas baisiai nukentėjęs dėl 
vedamo čia kinų karo su japo 
nais. Kinų artilerija daro di
delius nuostolius japonų pozi
cijoms, o japonų karo laivų 
patrankos naikina kjnų gyve
namąsias miesto dalis.

Japonai sugriovė centrinę 
geležinkelių naujų stotį, suga
dino šanghajaus Nankingo ge 
ležankelio administracijos pa
status ir kitus namus Čapei 
srityje. '

Vakar pašauti liepsnodami 
nukrito du lėktuvai — japonų 
ir kinų. Kin,ų vairininkas iš
sivadavo su parašu tu, bet nu
sileido japonų pusėn, iš kur 
bandė pabėgti. Japonai jį nu
šovė. / ' 1- ‘'<z

Bombardavimai nenutrau
kiami. Daug žuvę kinų ir ja
ponų. Tačiau žuvusiųjų ir su
žeistųjų skaičius nepaduoda-
mas. - . r ,v-.-.t1*.;

ŠANGHAJUS, rugp. 18. — 
Be karo šį kamuojamų miestų 
ištinka nauja nelaimė. Milijo
nams gyventojų stinga mais
to. Tarptautiniam kvartale su 
sispietę šimtai tūkstančių kinų 
ir jų tarp© reiškiasi riaušės. 
Septinta para tarptautinė 
miesto dalis neturi susisieki
mų bu provincija, tad ir mais
to išteklius nuolat mažėja.

Tarptautinės kariuomenės 
vadai tariasi karių grupes pa
siųsti pro vi nei joti ir ten gau
ti reikalingo maisto. Šiam žy
giui reikalingas abiejų kariau
jančių pusių sutikimas.

KINIJA PASIRYŽUSI SKEL 
BTI VISOTINĄ MOBI- 

' LIZACIJĄ

NANKINGAS, rugp. 18 
Kinijos centro 
svarsto sumanymų paskelbti 
visotinų karo mobilizacijų.

Šis žygis priklauso nuo dik
tatoriaus gen. Čiang Kai-šeko 
nuosprendžio.

Etiopijos laukais. Okupavę Etiopiją italai pasiryžo nutiesti tinklų naujų vieškelių. Prie 
iarbų pristatyti etiopiečiai, kuriems vadovaują okupantų kelių inžinieriai.

S«5=

Nacionalistai uos a 25 nio 
Santandero if -f >

Puolimas nenutraukiamas; 
penkiais barais pažangiuojama

kad radikalų; pozicijos paskui 
pozicijas paunamog su dide
liais jiems nuostoliais. Nacio-

MEKSIKOJE VIS PLAČIAU 
ĮSIGALI KOMUNIZMAS
AVASHINGTON,’ rugp. 18. 

— Publikacijoje “Letters 
from Rome” rašoma, kad Me
ksikoj komunizmas vis pla
čiau įsigali, nepaisant vyriau
sybės tvirtinimo, kad ji nesan
ti simpatijoje su komunizmu.

Meksikosi vyriausybė dažnai 
da.r ir tai pareiškia, kad ji ne 
turi palankumo nė socializ
mui, norg mokyklas, ir palaiko 
su socialistiško mokslo progra 
ma. Mat, ji su socialistiško-

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 18. — Valencijos radi
kalai praneša, kad Santande
ro gynėjai gyvena skaudžiau
sias dienas. Karo franto bare 
nuo Bilbao, sako radikalai, pa 
statytas italų legijonas, ku
riam padeda 200 vokiškų lėk
tuvų.

Šis italų legijonas žygiuoja
Į' ^-ĮBittpa .Sautadero t plento & 

biem šonais ir gynėjai negali 
atlaiky ti jo ugnies ir orinių 
bombų.

Kituose fronto baruose, pri 
pažįsta radikalai, kaikurios na 
cionalistų koliumnos pasiva
riusios jau tik už 25 mylių nuo 
Santandero ir nacionalistų puo 
limas nenutraukiamas.

Nacionalistai gi praneša,

ANGLIJOS KOLONUOSE 
SIAUČIA NERIMAS

LONDONAS, rugp. 18..— 
Gyventojų nerimas reiškiasi 
kai kuriose britų valdomose 
kolonijose. Vienur bedarbiai 
kelia riaušes, kitur — kiti pe- 
pakeldami sunkaus gyvenimo.

Anglijos vyriausybė daug

mis mokyklomis tikisi veikiau 
pakirsti krikščionybę, negu ki 
tomis kokiomis priemonėmis.

Meksikoje kone visos darbi
ninkių organizacijos yra raudo

vyriausybė gaivalų valdomos. Vie- susirūpinusi šiais įvykiais,
nos jų daugiau, kitos mažiau

87 KINŲ LĖKTUVAI 
SUNAIKINTI

TOKIJO, rugp. 18. — Ka
ra laivyno ministeris admiro
las Yonai mtnisterių kabine
tui pranešė, kad ikišiol Šang- 
Jiajaus srityje japonai numu
šė, arba kitaip stmaikino 87 
kanų lėktuvus.

persi sunkusios komunizmo
dvasia. Tačiau jos atvirai ne
pasisako komunistiškomis. Gal 
tai gudrybė, kad neišbaidžius. 
darbi ninku

“Letters of Rome” pažymi, 
kad yra tik viena darbininkų 
organizacija, kuriai vadovau
ja žydas komunistas ir savo 
raudonumo neslepia.

Tas žydas komunistas nese
niai pareiškė, kad kaip ilgai 

bus

4 ŽUVO, 11 SUŽEISTA

J. Valstybės

BASKĮĮ VAIKAI BĖGLIAI 
YRA RAUDONĮĮJĮĮ 

ŽNYPLĖSE
ANTVERPAS, rugp. 18. 

Dalisi baskų vaikų bėglių iš 
Prancūzijos prisiųstai į Belgi- 
jų. Tai išsirūpino belgai kata
likai, kad vaikus ištraukti iš

nalistų koliumnos penkiais ba jj raudonųjų įtakos. Daugelio 
rais eina pirmyn- Radikalų katalikų namai buvo at
milicininkų praretintos eilės
atsimeta Santandero link.

Stebėtojai'randa, kad gen. 
Franco priėji Santaųderų su
traukė gausingų kariuomenę 
su sunkiirisatis ginklais. Jis 
pasiryžęs ko veikiau baigti 
kampanijų šiaurinėj Ispanijoj 
ir nusisukti į- pietrytus — 
prieš Madridu ir Valencijų.

Žiniomis iš Paryžiaus, Pran 
elizijos vyriausybė ir toliau 
veidmainiauja — atvirai ne
renka Valencijos. Bet kito
kiais keliais radikalams teikia 
pagalbų.

PHILADELPHIA, Pa., ru
gp. 18..— Karo laive Cassin 
susprogo garinis vamzdis ir 
užmušė keturis darbininkus. 11 
asmenų sužeista. Tarp sužeis
tųjų yra 1 karininkas, 7 jūri
ninkai ir 3 civiliniai darbinin
kai.

Prez. Rooseveltas vakar kai 
priešingos I bedamas Virginia Darė ifikil

inėse smogė savo 
priešininkams.

politiniamsfašizmo sąjūdžiui, Meksikos 
komunistai raliuos amerikie
čiams ir visados stovės J. Vai 
stybių pusėje. Bet jei, girdi, 
ta šalis nekovos prieš fašiz
mų, Meksikos komunistai rei- 
kalaus meksikenų vyriausy- 
l)ės, kad ji visų lotynų Ameri-

kia naujų 700 milijonų markių jkų sueiliuotų prieš J. Valsty-' išnaikinti pus save raudonųjų 
vidaus paskolų. ’ bes. - sąjūdį.

VOKIETIJA UŽTRAUKIA 
PASKOLĄ

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Vokietija® vy’riausybė ūžt fail

Pagalvokite, Meksikos rau
donieji nykštukai grasina šios 
Šalies aruil

Netoli tas laikas, kai Dėdė 
Karnas pareikalaus Meksikos

DIKTATORIUS MOLI
NI PLANUOJA ATLANKY- 

. TI VOKIETIJĄ
BERLYNAS, rugp. 18. 

Vokietija rengia kariškus ma 
nievrus rugsėjo mėn. 20 ir 21 
d. Tad vokiečių ir italų vy
riausybės daro planus, kad I- 
talijos premjeras Mussolini 
per šiuos manievrus atlanky
tų Vokietijų. Diktatorius Hit 
leris būtinai nori asmeniškai 
matytis su Mussoliniu.

Abi valstybės tariasi dary
ti kariškų sutartį. Tad reika
linga pirmiau matyti karino 
menių pratimus ir iš to gauti 
įkvėpimo sutarties pagrin
dams nutiesti. Vokietijas ka
ra ministeris neseniai matė 
italų kariuomenės surengtas 
pramogas. Tad reikalinga, 
kad ir Mussolini pasigerėtų 
vokiečių kariuomenės rengia 
momis pramogomis.

Diktatorius Mussolini nėra 
entuzijastas lankyti svetima’ 
šalis. Tas nesuderinama su di
ktatorių pozicija. Vargiai jis 
uorės kad ir trumpėtai laikui 
apleisti savo valdomos valsty 
bės ribas.

BRENZAITĖ ŠAUNIA! PAVAISINO 
SEIMO DELEGATĖS

\ • ■ v * ’ > "'♦'3b

Seimas šiandien baigiamas
Vakar Moterų Sąjungos sel- Giedraitienė ir pianistas Len. 

mas bavO užimtas visokių nardas Šimutis, Jr.. Pirmoji 
skundų ir prašymų svarsty-'Puiki"

mais. Visa eilė delegačių gy
vai dalyvavo diskusijose. Nors
ir komplikuotų dalykų pasi- Į

io3 antrasis mikliai paskambino 
sunkų, bet gražų Lišto kūrini. 

Delegačių vardu nuoširdžių

taiko, bet jie 
svarstomi ir 
sprendimai.

Seimų pasveikino

, . . .padėkų p-lei Brenzaiiet įsreis-
y . . ke p-nia M. Vaičiūnienė, p>išnešami geri , . ... ... . . .kurios kalbos visi susirinku

sieji galingai .uždainavo — Il
giausiųjų metų! Į tai susijati-tolimas

svečias kun. Brundza, Šv. Ka- '.dinuei, bet gražiai ir nuošird- 
zimiero seserų Newtone kape-'žiai atsakė p-lė Brenzaitė, pa- 
lionas, kuris neseniai yra at- linkėdama Sųjungai geriausio 
vykęs iš Lietuvos. Taip pat pasisekimo ir pažadėdama jai 
gyvai ir nuoširdžiai seimų pa- visokeriopų paramų. Jos kal- 
sveikino kun. B. Urba Šv. K a- delegatėse sukėlė didelį en
zimie.ro seserų vardu.

vin tiems vaikams. Deja, ka
talikams neteko tų jaunųjų 
bėglių globoti. Prisiųstus vai
kus tuojau apspito ir pasiskir
stė marksistai.

Vaikams išvažiuojant j Kėl- 
gijų prancūzų komunistai juos 
įgraudeno, kad jie ir Belgijo
je būdami pasiliktų komunisi- 
tais, kiad katalikų kunigų ne
klausytų ir -bažnyčių nelanky
tų. Vaikai pijdė raudonųjų nu 
rodymus ir įsakymus. Pamatę 
kunigų tuojau ėmėsi spygauti. 
Vienuose namuose jie užsisu
ko nuo kryžiaus ir šventųjų 
paveikslų. Šiandien jų daugu
ma yra marksistų globojami 
ir mokslinami būti radikalais.

BRENZAITES ŠAUNIOS 
VAIŠES

Vakar 12:30 valandų dienų 
specialiniais autobusais ir au
tomobiliais delegatės buvo nu
vežtos į puošnių Shoreland vie 
šbutį, kuriame p-lė Marijona 
Brenzaitė, Sųjungos garbės na 
rė, iškėlė šaunius pietus. Pie
tuose dalyvavo 120 asmenų. 
Be delegačių buvo ir šie sve
čiai^ gBjsb^kua? ..lir.iMiakltttt 
M.I.C., gerb. konsulas Dauž
vardis au žmona, kun. A. Lin
kus, kun. A. Baltutis, kun. A. 
Deksnis, kun. M. Urbonavi
čius, M.I.C., kun. Brundza, L. 
Šimutis.

Pietūs buvo tikrai šaunūs 
visais atžvilgiais. Muzikalinę 
programos dalį gražiai išpildė
dainininkė p-nia Genovaitė

tuziazmų. Po šių Šaunių pietų 
delegatės grįžo į salę posėd
žiauti.

VIENO MANDATO 
KLAUSIMAS

t i
Pirmųjų dienų buvo šiek 

tiek triukšmo dėl 1 kp. delega
tės p-nios /!• Nausėdienės man 
dato. Mat,, prieš ketverius me
tus ji buvo suspenduota. Dėl 
to seimas jos mandato nepri
pažino, bet suspendavimų pa-

imtoj rezoliucijoj sakoma, ji 
(p-nia Nausėdienė) “ketverii; 
metų bėgyje užsilaikė rimtai,| 
organizacijai nekenkė ir save 
duokles užsimokėjo”. ’

Šiandien, berods, seimą 
jau baigsis. Bus renkama oer 
tro valdyba. Didelių 
nių dėl vietų valdyboje, rodosi

PRIGĖRĖ NOTRE DAME 
PROFESORIUS

' NOTRE1 DAME, Ind., rugp. 
18. — Central ežere, Petoekey, 
Mich., atostogaudamas prigė
rė Notre Dam© universiteto 
meno departamento prof. E. 
JaecĮuee, 63 m. amž.

KINIJA GAVO KREDITĄ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

PJIAIIA, rugp. 18. — Čeko
slovakijos vyriausybė pripaži
no Kinijai 49,800,000 dol. kre
ditų ginklais ir municija iš di
džiųjų Skoda plieno fabrikų.

CIVILIAI TURI APLEISTI 
MADRIDĄ

LONDONAS, rugp. 18. — 
Ispanų spaudos agentūra pra
neša, kad visi Madrido gyven
tojai, kurie neturi nieko ben
dra su karo vedimu, turi ap
leisti tų miestų.

MASKVA, rugp. 18. — Ži
niomis iš Minsko, tenai su
šaudyta sovietų kariuomenės 
šeši kariai, kaipo “trockiistai 
šnipai”. , •

PASKIRTAS AMERIKOS 
ATSTOVAS LIETUVAI

AVASHINGTON, rugp. 18.'paskirtų naujų J. Valstybių

— Senato užsienių reikalų ko

mitetas šiandien patvirtino

UŽSIENI

atstovų Lietuvai Owen J. C. 

No rėmų iš Montana

LIETUVOS MEDŲ J kilti. Dabar kaip tik yra d i 
žiausias medaus pasiūlymu 
kas neigiamai veikia į kainu
ziausiag meua-us 
kas neigiamai veikia 
Be to, į rinkų 
gesnio, vad. skystojo 
Mat, kai kurie bitininkai, 
turėdami atsarginių korių, §- 
mė'neuždengtų medų. Toks me

KAUNAS. — Šįmet turime 
gerų medaus derlių. Patenki
nę savo reikalavimus, dalį me
daus galėsime eksportuoti už-
sienin. LietuviSko medau, pa į” J „įį įįį _
™ų»ti pavyzdžiai , Angbju, wti da t„ ir jo taiM 
Belgiją, Suomiją ir Prancūzi-! g
jų. Visur lietuviškas medus 
buvo gerai įvertintas. Nedide
lius kiekiais medus jau pernai 
buvo eksportuojamas. Šįmet 
tikimasi užsienin dar daugiau 
medaus eksportuoti

Meilų užsienin eksportuoti 
jau ruošiasi smulkiųjų ūkio 
šakų sųjunga “Sodyba” ir 
keli šiaip pirkliai, šiuo metu I- 
medų pradeda pirkti didės- į 
niais kiekiais iš bitininkų, ku-l
rie medų yra sudėję į tam tik ( CHICAGO SRTTTS. - U 

rus specialius indus. Už kilo-Įdalie® debesuota; vakare na- 
gramų moka nuo 1 lt. 50 ct. iki matomas lietus; kiek šilčiau.
1 lt. 80 ct. Manoma, kad vė-Į Saulė teka 6:02, leidžia 
liausią medaus kaina gali pa- įsi 7.46.

is-.

PRELATAS PASKIRTAS 
TARPININKU

AVASHINGTON, rugp. 17. 
— Darbo departamento sekre
torė Perkans paskyrė pre Ih tų 
F. J. Haas šilko pramonės 
streiko tarpininku taikintoju.
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Renkant Valdybas

Šiandien baigiasi Moterų Sąjungos sei
mas. Delegačių laukia dar vienas ir tikrai 
svarbus darban — išrinkti valdybų, kori tu
rtą vairuoti organizacijų per busimuosius 
darejus metus iki 19 seimui.

Mūsų organizacijose įsigyvena negeras 
paprotys, kaip mes papratę sakyti — poli
tikavimas. Tas dažnai paeina iš tuščios gar
bės ieškojimo, iš pavydo, o kai kada ir iš 
keršto. Truputį permažai kreipiama dėmė
si* j žmonių tinkamumų vienai ar kitai vai
dybos vietai. Dėl to mūsų organizacijose 
dažnai ir pasitaiko netikslumų ir nesusipra
timų. Jei kam darbe sekasi, atsiranda pavy
du ir tuoj darosi grupės, siekiančios tokį 
asmenį nuverstu Dažnai pasitaiko ir tokių, 
kuri* neatlieka kaip reikia savo* pareigų,

, bet taip gudriai politikauja, kad tiesiog “ne- 
benuverčiami” pasidaro.

Šie žodžiai taikomi ne vienai kuriai or
ganizacijai, bet visoms.

Linkime besibaigiančiam Motetų ^jun
gos seimui geriausio pasi sekimo - išrinkti to-

! Krikštijimo manifestacija politiniais Vy
tauto ir Jogailos motyvais 1417 tu.

“jokiu būdu nepanaikino pirmojo fakto. 
Tad ir Žemaičiams krikščionybės jubiliejų 
tinka švęsti šiemet, o ne kuriais nors kitais 
metais’*. \

Žemaičių ir Aukštaičių krikštų laikyda 
mas vienu iš didžiausių ir svarbiausių įvy
kių ir laimėjimų lietuvių tautos likimui ar 
politiniu ar kultūrinių atžvilgis, autorius 
teisingai, tiksliai pakartoja skaudžių tiesų 
dėl krikšto sukaktuvių.

“Galima būti krikščionybės priešu ar 
jos draugu, bet bažnyčios rolės kultūrinio 
pasaulio gyvenimo istorijoje nepastebėti ne
galima. Galima ta role grožėtis, galima ir 
apgailestauti žmonijos likimų, kad taip il
gus amžius stelbiama gyvenusi, tačiau šito 
koloso jokie uodai neužstos. Ir štai šiemet 
sukanka 550 metų, kaip tas didžiulis kultū
ros istorijos veiksnys oficijaliai pradėjo vei
kti Lietuvoje. Trumpai tariant argi nenuos
tabu, kad šis didžiulis, gal pats didžiausias 
iš istoriškų mūsų tautos gyvenimo faktų, 

piaslenka beveik nepastebėtas. Šventėm, mes 
kai kurių kunigaikščių jubiliejus, minėjom 
pet kai kurių mūšių sukaktuves, o nelygi
namai svarbesnio fakto nesuskatome minėti 
Jubiliejiniai metai jau smarkiai trumpėja. 
Kų nors sugalvoti ir suruošti jau, žinoma, 
nebegalima spėti. Nuostabu, kad nepasirū
pino tuo anksčiau nors tos įstaigos, kurioms 
labiausiai tiktų minėjimų suruošti. O jis juk 
galėjo būti labai įvairus, galėjo neapsiriboti 
vien iškilmėmis, galėjo palikti ir kų nors 
sukūręs. Juk tiek dar padarytina yra. Pa
vėluota, tai pavėluota. Jubiliejiniais metais 
neturime rezultatų. Tačiau dar galime su
laukti naujų užsimojimų, pradėtų vykdyti 
planų ir jų išdavos vistiek būtų jubiliejinės“.

Čia iškeltas labai svarbūs klausimas. Jei 
mes, Amerikos lietuviai katalikai, bent kuk

liai minime Lietuvos krikšto reikšmingų, su- 
i kaktį, tai tuo labiau Lietuvoj tas minėjimas 
turėtų būti iškilmingas ir didingas. Mes 
stebimės, kad iš vyriausybes pusės ligšiol 
nebuvo parodyta jokios šiuo svarbiu reikalu
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ir Lile kų plaukti moko. Nes 
tik plaukikas galutinai vai 
dens nebijo.

— Taikosi ir takių Lietu
voj lietuvių, kų, Lietuvoj gy
vendami, Amerikos lietuvius 
vaito. Geriau sakant, nuduo
da daugiau žinų, negu vieti
nis L. Tūlas tulaj didžiulei mū
sų draugijai istorijų ruošia. 
Istorija d* tik galvoje, o do
leriai jau renkami.

Ansai pat asmuo kitados 
prikfclbino tų pačių draugijų 
New York e namų įsigyti- Ne
atsižvelgiant į jokius įspėji
mus, viršūs buvo jtx Daugiau 
šia už tat net į garbės na
rius buvo įsodintas, Vien dfl 
to, nūdien aonsųi draugija tu
ri vienų uaukųifi 
kitų Anket-BUnre, Pu. Tie 
du ir bvicikulingi 
baigia tai pačiai 
paskutinius syvus čiulpti.

Iš kalno matosi, ir istorija 
tais pečiais šuntakiais dūks
ta. Nors, viešai nėra* kaip už 
tat paaikriūtuoti. Kadangi pa 
gal jų išvadų, ne jis, o tik 
pati draugija istorijų leidžia. 
Kaip gali, sako, kelti rankų 
priešais “seimo” valių?...

Ar Lietuvos, ar Anglijos, 
ar Brazilijos lietuvis, tai lik 
mažas dalykas. Jei tik sąži
ningai Amerikos lietuviui pra
jaučia, — vyras! Tokių mes 
laukiam. Su tokiais darbų di-

— Esam pripratę tik prie 
vaiftteas vėžių. Betgi yra ir 
žeminių vėžių. Afrikos vėžiai 
po. žemę šliaužo, ir pelėmis 
ir varliukėmis minta.

— Mišios, apart dvasinės 
naudos, da ir daugiau prasi
lavinusiam žmogui reiškia. 

.Vienos išklausytos mišios pa-

$

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS maišiuose, bet ir laikraštinin
kų, rašytojų.”

Šiantlien dedu jums ant sa
vo delno naujų priklodų: ma
žas daiktas yra vaikų turėti,

Neverkit, tavorščiai. Nei 
vienas lietuviškų cicilistų ar 
balšavikų mizarinio kalibro

kių valdybų, kuri sugebėtų taip sėkmingai 
(ir dar sėkmingiau), kaip ligšiol, tvarkyti.! iniciatyvos. Juk ji stovi ne pagoniškos ar
ir vesti organizacijos reikalus. Sąjunga šian
dien jau gana gausinga ir gana turtinga. 
Let kų jos priešakyje statyti negalima. Val
dyba turi būti patyrusi, kčtnpetetinga. Ji 
torį vesti organizacijų taip, kad ji ne tik 
šiaip jau gerai laikytus, bet kad augtų ir 
progresuotų. Nuo valdybos tai daugiausia 
pareina. Ji yra viso judėjimo širdis. Jei ta 
širdis bus sveika, gerai veiks, gerai veiks 
ir visa organizacija, visi jos skyriai.

kitokios, bet katalikiškos tautos priešakyje.

Dėl Lietuvos Krikšto Sukaktuvių 
Minėjimo

/ UK. Romuvoj” 31—32 nr. p. A. Šapoka 
iikelia problemų, kuriuos metui laikyti Že
maičių krikšto metais, ar 1417 m., kaip į- 
prasta buvo figi šiol taikyti, ar 1387 m., ko
rio laikomi Aukštaičių krikšto data.

.Jo pradinė tezė: “krikštų tenka supras
ti ne minių krikštijimu, o bažnyčios organi
zacijos įkūrimu. Ir 1387 m. tenka laikyti 
Lietuvos krikšto metais ne dėl. to, kad tada 
būtų buvę apkrikštytos minios, bet dėl to, 
kad tada krikščionybė buvo paskelbta ofioi- 
jalia valstybės tikyba ir kad buvo įkurta 
vyskupystė bei pirmosios parapijos. Krikš- 

lybę; žinoma, platino ne valdovai, o jų
rarkytoji bažnyčios organizacija”. 
Žemaičiai su Aukštaičiais sudarė vienų

yfljtTTrį kūnų.
| “politiškai jie juk buvo neabejotinai 
labai glaudžiai susiję su visa Lietuvos val-

<«tybe, tad 1387 metų krikščioniškumo dekla- 
‘•^Jtoija jų negalėjo neliesti. D ištikro tai bu

vo tik deklaracija, o ne pats krikštas. Tokie 
darbai juk nei vienų dienų nei vienais me
tais nepadaromi”.

Tkį 1398 m., kada Žemaičiai pakliuvo 
Kryžiuočių Ordeno valdžioj bažnyčia ten 
dar tebebuvo nesuorganizuota, bet tai ne
reiškia, kad Žemaičių nebūtų lietus ta pati 
krikščionybės priėmimo deklaracija.

Kada sutartimi su Ordenų, Žemaičiai 
buvo laikinai grąžinti Lietuvai, tai po tų 
1409 m. Žemaičiai “žinoma, automatiškai 
galėjo grįžti Vilniaus vyskupijai, tačiau by
la dėl Žemaičių priklausomybės su ordinu 
pareikalavo iš Vytauto ir Jogailos politinės 
demonstracijos prieš krikščioniškųjų Euro
pą. Tos demonstracijos viena dalis ir buvo 
Žemaičių vyskupystės įkūrimas, katalikiškai 
Europai pri statydintas, kaip didelis pagonių 
krikštijimo darbas”.

Raudonarmiečiai Kovos Su Religija

Antireliginio judėjimo vadas Jaroslavs- 
kis pasakė kalbų, kurių vyriausybė atspaus
dinti laikraščiuose vis dėlto neleido*. Jų at
spausdino tik vienas karių laikraštis “Kras- 
naje Z vėzdą”. “Eastern Information” rašo, 
kad Ja r ošia v skis savo kalboje pareiškė, jog 
nuo dabar bus pradėta galutina kova su 
religija. Į šių kovų bus pašaukta ir raudono
ji armija. Antireliginė propaganda, esu, tu
rinti būti vedama ne tik Sovietų Rusijoje, 
bet ir visame pasauly. Kiekvienas raudono
sios armijos karininkas turi būti ne tik ge
ras kovotojas su religijos prietarais,- bet ir 
tikras bedievių kovos principų ir teorijų ži
novas. Kiekvienas raudonarmietis turi būti 
įsitikinęs, kad Sovietų Rusijoje nebus pa
kenčiama jokia religija. Pagaliau Jaroslavs- 
kis perskaitė priesaikos formulę, pagal kurių 
bus prisaikinti visi raudonosios armijos ka
reiviai ir visi raudonojo laivyno jūrininkai 
kovoti visomis priemonėms su religija.

Tai dar vienas įrodymas, kad bolševika
ms rūpi ne krašto ir žmonių gerovė, bet 
kova su religija.

ale didelis daiktas yra šunį1 rašytojų nežus Spanijos fron
te. Kam jiems važiuoti į Spa- 
nijų ir ten žūti! Ar negeriau 
čia sau važinėti po kolonijas 
ir, patekus į kokį draugų ek- 
skuršinų arba piknikų, Spani- 
jai vaduoti ir Lietuvai gel
bėti, gerokai įraudus ir štai- 
nu- diriguojant, užtraukti:

nešioti. * .
■* •

Šitoks priklosiąs išdygo ant
sako daugiau, negu 'kelios įmano delno paskaičius Lietu- 
knygos istorijos. Ir daugiau, vos “XX Amžiuje” tokių
Mišių istorijų ir matai ir gir
di ir jauti ir mokiniesi. Gal 
būt dėl to tamsi bobelė kas
dien mišių besiklausydama iš
moksta daugiau už ne vienų 
laikraščio leidėjų.1 Antraip 
vertus, Mišios yra geriausia* 
poilsio būdas. Visi poilsio ie
ško. Vieni jo ieško tylumoj, 
kiti lovoj, kiti nematytose ap 
linkybėse. Betgi niekur tiek 
gero poilsio nerasi, kiek kas
dienėse mišiose. Tik labai 
gailu, 'kad sparti pažanga ii 
mišioms ramybę gadinu ir da 
rko. Jeigu reikia atlaikyti ar 
išklausyti mišių ne į daugiau, 
kai keliolikų minutėlių, ne po
ilsis, o tik da didesnė kūno 
ir dvasios kankynė. Tokis

rbti nerim. Betgi tokių, kų po šuolis Dievui garbę mažina,

naujynų.
" Grįždamos iš laukų kelios 

šeiriuos ties A Panemunės til
tu laukė autobuso važiuoti į 
Kauną, o gal į Šančius. Dvi 
ar trys moterys rankose laikė 
mažus, dar nevaikščiojančius 
kūdikius ir su savo vyrais ir 
didesniais vaikučiai^ stovėjo 
prie autobuso šaligatvy. Tuo 
laiku pro šalį iš Panemunės 
pusės į Šančius ėja trys “so- 
lidiškos damos,” iš kurių vie
ną vedėsi šunį, o* kita, matyt, 
“dar gailestingesnė” — tie
siog nešėsi rankose.

M

Tegu durniai vyksta 
Spairijon ir kaujas,
O mes Dėdės Šamo žemėj 
Sau tik pinigaujami

Vienų vakarų tėvas painia 
ant kelių savo trejų metų 
dukrelę Birutę ir glamonėda
mas sako:

— Kaip gaila, kad tie vai
kai taip greitai auga. Kaip 

“Da-,hūtų miela, jei mano mažy- 
mos," pagaliau negalėdamos Lė Birutėlė butum visada to- 
visiškai laisvai praeiti pro
stovinčias šaligatvy šeimas,

visų pasaulį daužos, daugiau 
nenorim ir jais nepasitikim 
Jr tai ne asine nė išraiška, o 
tik visų tikrų Amerikos lie
tuvių nusistatyinas.

— Iki neseniai, ir Ameri
kos kryžkelės kai vis ir jo kal
vė žymėjo. Nekalbant apie 
mažesnės žymės vietas. Ame
rikoj jų skaitlinė į milijonus

o žmogų da labiau išardytų 
palieka. Gaila. •

— Muzikos mylėtojai gana 
dažnai skambina ar dainuoja 
Antano Dvorako “Numiręs 
kę”. Be galo saldus tvarinė 
tis. Bet kų jie reiškia, kol kas 
da niekas nežino. Pats Dvo 
iakas apie tat užtylėjo. Mn 
zikos žinovai mėgino ir da 
'.negina išaiškinti, bet kol kas

padarė pastabų, kuri užgavo 
ne tik ten stovėjusių šeimų, 
bet ir kiekvieno mačiusio jau
smus. Moterys su kūdikiais 
rankose pastebėjo, kad pado
riai moteriai nešioti glėby šu
nį nepritinka, į kų “dainos” 
atsikirto: ; •,

— Vaikų gali kiekviena tu
rėti, ale gi pamėginkite jūs 
šunį turėti.

kia mažytė kūdikis, kąip da
bar 1

Pietų metų susirūpinusi 
Birutė klausia:

— Tėveli, ar iš tiesų nori, 
kad aš būčiau mažytė, mažytė 
mergaitė!

— Tikrai, — šypsodamas 
glosto jų tėvas, — tikrai!

Birutė atstumia nuo savęs 
sriubos lėkštę »ir sako:

— Puiku, tėveli! Aš sriubos 
nevalgysiu, nes ji verčia ma
ne augti.

siekė. Šiandien jau vos tik 
keliolika tūkstantėlių jų esą- ■ ir da vis neišaiškinta. Ir tuo
ma. O ir tie kasdien iųažėja. 
Kų darysi! Ne toki© pažan
gai iš kelio traukias. O kų 
besakyti apie sunkiai nusidir
busį kalvi!

Ir kų žmogus bedarytų be 
namų druskelės? Visur ji rei
kalinga. Nors taip mažai mes 
jų tikisi įvertinam. Apart va
ndens, niekas, kitas taip daž
nai žmogaus gyvenime nevar
tojamas. Be joė ne tik jokia 
pažanga, bet nei gyvybė ne
būtų galima.

geriau. Gal būt už tat Humo
reskų girdim ne vien namuo
se, bet ir svetainėse, — ne 
vien lauke, bet ir {Bažnyčioj 
— ne vien jaunai porai prie 
altoriaus einant, bet ir nunri 
rėiį į kapus palydint. Kai kū
dikis: vieųąm juoku kvatoja, 
o kitam ašaromis krūtinę a- 
pipila, — viskas priklauso 
nuo to, kokios rankos jį supa 
L\e vien padangėse, ir muzi
kos posmuose stebuklai de
gias.

Žuvus vienos Francijos ci
cilistų gazietos koresponden
tui, Bruklyno balšavikų pra- 
vadyras užlementavojo: “Žu-

— Poniute, kas ųpa! Taip 
užkimus! Ar salų pagavai to
kiose šiltose dienose!

— Ach, sosiedfeėfe, nei ne
šta Ispanijos kare ne tik ko- klausk. Mat, dabar mano šne- 
votojai tiesioginiai dalyvaują kos sezonas.

KRAŠTAS, KUR VIENĄ ĄŽUOLĄ VOS 
GALI APIMTI SEPTYNI ŽMONES

Lenkija ir Žydai /

Vienas lenkų dienraštis skundžiasi, kad 
Lietuvos žydai veda kampanijų prieš Len
kiją. Tas laikraštis pasipiktinęs, kad viena
me žydų rašiny pamatęs'tokį sakinį: “O Vil
niau, rietuvių Jcrosate, dėl t*vę* Liatvvos 
žydai amžinai kovna“. •- '

Mes čia turime pastebėti, kad ne tik 
žydas, bert ir kitų tautų žmonės simpatizuo- 
ja Lietuvai, siekiančiai atvaduoti savo se
nųjų sostinę Vilnių, kurį lenkai turi užgrobę.

Dėl to, kad Lietuvos žydai veda kampa
nijų prieš Lenkiją, tenka pasakyti, kad šian
dien iferasi žydo pasaulyje, kuris nebūtų 
griežčiausia' nusistatęs prieš Vokietijos na
cius ir Lenkijų. Dėl ko taip yra — ir aiškinti 
nereikia. Ir Vokietijoj ir Lenkijoj žydaį yra 
visu griežtumu persekiojami. Kas prie to 
priveda, mes į tų klausimų čia nesigilinsi
me. Savo laika apie tai jau esame šiek tiek 
rašę. Mes čia tik konstatuojame patį faktų: 
žydai persekiojami ir dėl to netik Lietuvos,, 
bet viso pasaulio žydai veda intensyvių pro
pagandų prieš'persekiotojus.

-- Kiny vos miesto griuvė
sius ir dabar da galima ma
tyti. Iki šiol vien vienų sie
nų apie tiys niylioe atkasta 
Tai būta vieno iš didžiausių 
žmogaus buveinių pasaulyje.

— Raudonasis Amerikos 
Kryžius kas met tūkstančius 
gerų plaukikų. pr&lavina. La
bai pagirtinas sumanymas. 
Juk vanduo žmogaus vaiden
tuvei eiti kur pavojingesnis 
ir už ugnį. Ugnyje retai ka- 
da kam s į degti* patenka. Kai 
matai atsnnndd drąsuolių iš
gelbėti. Kur kas prasčiau su 
vanderumi. Skęstantį mažai 
kas už piatkų griebia. Ne dėl 
to, kad bijotų skenduolio, kiek 
dėl to, kad bijo vandens. Tūk
stantinės minios aky vaizdo je 
žmogus nuskęsto. Ypač Raud. 
Kryžius tom tikslui ištek
liaus negaili. Prie bile progos

Kasama Daug Durpių

ŠVĖKŠNA, Tauragės apsk. 
Šiais metais Nikėtų Mm. du
rpynuose durpių kasama žy
miai daugiau, negu kitais me
tais. Durpių kasimo sezonas 
prasidėjo gegužės mėn. ir jau 
daugelis ūkininkų tarpe yra 
suvežę, o kai kurie dar tik 
kasa. Durpes kasa daugiau
sia vietiniai žmonės, bet. taip 
pat atvažiuoja ir iš Klaipė
dos krašto.

— Pas suaugusį žmogų yra 
apie 5 -litrus kraujo. Kaip 
žinom, kraujas susidėjęs iš 
raudonųjų ir baltųjų kraujo 
kūnelių, Raudonųjų kūnelių 
randari apie 25 bilijonus. Skai 
tant į sekundę po 10, reiklų 
skaityti raudonuosius kūne 
liūs 80,000 metų.

SKAITYKITE “BRAHty"

Lietuvoje yra daug nuosta
biai gražių vietų, kuriomisi gė
risi ne tik vietos gyventojai, 
bet ir užsieniečiai turistai. 
Kasmet į Lietuvų vis daugiau 
ir daugiau atsilanko turistų.

pabaigos viešpatavo Baltijos 
baronai, Būs. caro rūmų dva
riškiai, grafai Foelkersambai- 
Valujevai ir vėliau baronai 
Habnai. *

Vienas r§ tų garsiųjų di*
Nei vienas iš jų neišvyksta iš > kų, Petras Valujevas, Rusi j 
Lietuvos, neaplankęs nuosta-Įcarų Nikalojaus I ir Aleksa
baug grožio Zarasų krašto, su 
šimtais ežerų, kalnų, su ža
vingais miškais.

Zarasų kraštas neveltui yra 
vadinamas Lietuvos Šveicari
ja. Jau nekalbant, kad pačios 
Zarasų apylinkės yra labai 
gražios, dar ir už Zarasų mie
sto ribų daug yra vertų susi
domėjimo vietų, kurias, kaip 
sakėme, gausiai lanko turistai 
ir ekskursijos. Stelmužės apy
linkės Lietuviams yra tas pats, 
kas amerikiečiams Valkerio 
Gordono farraa su savo nuos
tabiuoju “Rotoracktorium”

Ypač Stelmužė yra išgarsė
jus.! tuo, kad joje auga sto
riausias Europoje ąžuolas. Bet 
nemažiau įdomi ir šiaip Stel
mužės praeitis. Stelmužėje bu-

dro* II laikais buvo vidaus rei
kalų ministeriu, o vėliau val
stybės turtų ministeriu. Šis 
ministeri® buvo garsus kaip 
josefraimo šalininkas. Jis Stel 
mužėje ir palaidotas.

Kaip ir visuose dvaruose, 
taip ir Stelmužėje, baudžia
vos jungas buvo sunkus. Visų 
baudžiauninkų paguoda — tai 
malda bažnyčioje, laimės ilge
sys pomirtiniame gyvenime 
arba žydo kafčiamoje. Stel- 
mužiečiai nepaprastai atkak
liai kovojo su baudžiavos jun
gu. Kyšti? pagalba jiems pavy 
ko įeiti į caro rūmus, papirk
ti kai kuriuos karininkus ir 
kitus caro artimuosius. Kai 
prašymas tokiu keliu pateko į- 
paties caro raukas, tai jis ja-"

vo seniau didelis ir gražus me įrašė šiuos žadžius: “A'c- 
dvaras, kuriame nuo XVIII Uamkite Mino, ir baudžiavas 
šimtm. pradžios iki XX šimt. f (Tęsinys 4 pusi.)
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Id omus Pasikalbėjimai

Izraelitų Istorija

KAULAS: Kuomet izraeli
tai buvo praminti žydais t

JONAS: 606 B. C. metais 
abi izraelitų tautos — Juden. 
ir Izraeliai gyveno po kara
liumi Syrus, kuris pavergė 
tas tautas, pradėjo baisiai ka
nkinti jas ir po vienų jos ne
begalėjo atsispirti prieš kan
kintojus. Tuo kart susitarė 
Judai ir Izraeliai, kaipo vie
na žydų tauta, pradėjo ka
riauti Syrus. Iš abiejų tautų 
susidarė 42,000 kareivių, ku
rie pergalėjo Syruįs, giavo 

net turėjo progos su-
Fi į Jeruzolimų ir čia pra- 

tfo atstatyti Jeruzalės baž
nyčių. . 4-K

KAULAS: Kada Aleksand
ras Didysis gyveno

JONAS: 453 B. C. Aleksan
dras Didysis pradėjo savo ga
rsius darbus. Apsaugodamas 
miestus budavojo dideles sie
nas (myrus), kurie dar šian
dien tebestovi, kaipo istoriš
kos sienos. O jis naudojo žy
dus, kaip vergus budavpjimui 
Kad ir buvo tų laikų žydai 
vergai, bet galėjo savo tikė
jimų užlaikyti. Ir tas tęsėsi 
per porų šimtų metų, kol An- 
tiochus Kpiplianus užėmė ka
raliaus vietų', kuris vėl baisų 
karų pakėlė prieš žydų tikėji
mų: žudė juos kaip tik įma
nydamas ir vertė atsisakyti 
tikrojo Dievo, o garbinti sta
bus. 140. B. C. dievotas žmo
gus, vardu Macbabeus, tuojau 
atsikratė Syrijos valdovų ir 
gyveno laisvėj iki 64 metų B. 
C. pakol užėmė karalystę Po- 
mpeus; kuris buvo romėnas 
ir pavergė žydus, ir padarė 
Romos pavaldiniais.

KAULAS: Herodas kara 
bus, kada užėmė vietų ir kas 
jis buvo!

JONAS: 38 B. C. metais 
karalius Herodas užėmė kara
lystę. Jis buvo ne žydas, bet 
romėnas. • . . >

KAULAS: Kodėl patys žy
dai nebegalėjo valdyti, p sve- *
tinnautis paėmė į savo ran- 
lfcs!

JONAS: Žydai buvo nera
mūs, betvarkiai ir godūs, to
dėl atėjo laikąs, kad jie turė
jo pakliūti j svetinių rankas.

RAULAS: Kų Herodas ka
ralius padarė! ir kas atsiti
ko!

JONAS: Herodui viešpatau
jant Kristus gimė. Ir tuo lai
ku svarbiausias istoriškas į- 
v^kis atsitiko: — Raidės B.
C. pasibaigė, o prasidėjo A.
D. , kas reiškia po Kristaus 
gimimo. Tas pats Herodas žu
dė nekaltus bernelius Betlie
juje ir visoj apylinkėj, nes 
norėjo nužudyti Kristų.

RAULAS: Kodėl norėjo nu
žudyti Kristų !

JONAS: Nes bijojo, kad 
Kristus užimsiųs jo karalys
tę. ; «

RAULAS: Ar tik vienas 
Heicdas tebuvo!

nes, kurie be mulkinami prisi
deda prie organizavimo neza- 
ležninkų, kad vien tiktai ska
ldžius Kristaus Bažnyčių. Jie 
moka švelniais žodžiais užjau
sti darbininko padėtį- ir že
minti katalikiškas mokyklas, 
bet kad jaunimų apsaugoti 
nuo ištautėjimo bangų, ta/ 
jiems nerūpi, jų tas neapeina. 
Jie moka išnaudoti darbinin
kų visokios rūšies parengi
mais sustiprinimui savo fron
to. Tad, J. E. vyskupo atsi
lankymas ir jo turininga, pa- 
trijotinė kalba, Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvius turėtų 
pamokyti ir sustiprinti. J. E. 
vyskupas nėra koks pasipū
tėlis, bet tikras Lietuvos tė
vynainis, kuriam rūpi Lietu
vos gerovė. Pittsbargietis

.IGNAS: Ne, jo sūnus He 
rodąs Antipas užėmė vietas, 
ir tas buvo toks pat žiauru'!, 
o gal ir dar aršesnis už pir- 
mųjį llerodų.

RAULAS: Ar tas Herodas 
teisė Kristų!

JONAS: Taip, jis nuteisė 
Jėzų mirtim ir baisiai išnie
kino.

Tuomi baigėsi izraelitų is
torija. J. V. S.

Atsiminimai Iš J. E. Vyskupo M. Reinio 
Atsilankymo

rittsburglio ir apylinkės lie 
tuviams dažnai tenka per Lio 
tuvos šventes ir paminėjimus 
pasiklausyti gerų kalbų, bet 
kad vyskupas svetainėje kal
bėtų ir taip karštai Lietuvos 
gerovę užjaustų, tai pirmuti
nis čionai Įvykis. Jo pirmos, 

.šios patrijotinės kalbos
sburglio ir apylinkės lie- Jie moka tik mulkinti žmo-

RINKTYNĖS MINTYSii 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugpiūčio 19-ta Diena

“Kurs nugalės... aš parašy
siu ant jo... savo naujų'jį var
dų”. — Apr. IŲ, 12.

Šv. Kazimiero Parapija

šių savaitę Šv. Kazimiero

UENERAUS AGENTAS 
Kastan J. Valteuras _ 

2012 Carson St.
Telef. HemkM-k 2204

turėjo privatų išvažiavimų į 
North Park. Gražiai laikų 
praleido: maudės, ant dvira

ma visu. smarkumu tinkavi- Cleveland atostogoms: A. Pu
mas. Už tat ir visų parapijų- į ciūtė, Julė Pociūtė ir Vero- 
nų susidomėjimas ir ūpas kas mka Juozevičiūtė. Sodalietės
kart vis labiau kyla. Didžiu
ma susirūpinę, kaip geriau
siai ir gražiausiai klebonijos 
vidų išpuošti. Tat vieni tuko 
ja į bendrų klebonijos fondų, 
o kiti sudaro atskirus fondus 
įvairiems papuošimams. Mo
terys varosi, kad flangai bū
tų atatinkamai parėdyti. Kle
bonijos fondan paaukojo: Ja-
škūnas Adomas $13.00, Tre- ' - » 
tininkai $9.00 (pirmiau jie 
sudėjo $43.00), Leonas Žųsi- 
nas $5.00 ir Antanukas Na
vickas $5.00. Šie pastarieji 
yra jauni vaikinai, bet labai 
susidomėję klebonijos staty
ba. Tai labai geras ženklas.
Magdalenos Takažauskienės 
pasidarbavimu sekančios mo
terys auboęo naujos kleboni
jos išpuošimui ir langų pa- 
dabinimui: Raškinienė .25, Ju

parapija padidėjo dviem nau- gjeaė 50, Auna Keefe 1.00, 
jom parapijonkom, kurias Kedzinskienė .25, Stočkienė
kun. Kazėnas pakrikštijo: vie 
nų vardu Donna - Marija, tai 
Tuigio Zoog ir Stasės Obie- 
cūnaitės dukrelė. Kūmais bu 
vo: Juozas Obiecūnas ir Viola 
Jurčikonis. Antra gi — Bro
nė - Emilija — Broniaus Rup- 
šlaukio ir Emilijos Simona- 
vičintės dukrelė. Klynais bu 
vo: Juozas Simonavičius 
Izabelė Polkas.

ir

praeitų sekmadienį turėjo 
“good time” Pussy "\Villow 
Grove. Girdėjau, mergaitės iš
važiavimu labai patenkintos. 
Dabar repgiasf prie kųžin ko
kių parengimų, kad sukelti 
fondų baigimui klebonijos pa
puošimui.

Parapijos ^komitetas taipgi 
Adomo sodų “Labor Day”. 
nutarė rengti išvažiavimų į

Praeitų sekmadienį buvo iš
leistuvės į Lietuvų vieno pa 
ra pijos komiteto Prano Žūna
nčio. Jis ten Važiuoja labai 
svarbiais reikalais — tėvų 
palikimo sutvarkyti. Jis yra 
čia Pittsburghe gimęs ir au
gęs. Kaž kaip jam patiks ten 
Lietuvoje...

lė Stravinskas 1.00, C. Keldn- Girdėt North Side

25. Daukšienė 1.00, Stankie- , ">«>• ?

,,___r. <>• -'d°m0 Kode «eral>

tuviai nepamirš. Kaip dažnai 
laisvamanybės agentai kalba, 
kad Kristaus Bažnyčios tar
nai — vyskupai ir kunigai, 
menki patrijotai, kurie, Ro
mos pagalba, tiktai kraštų iš
naudoja. Laisvamanybės age
ntų, be abejonės, nebuvo ta
me .bendrame suvažiavime.

Moterystės luoman įstojo: 
Juozas Matažinskas su Elena 
Šviežikaite. Pabroliais buvo: 
George Madison Tillie Zekas, 
C. Madison ir Genovaitė Riš
kus. Elena ilgus metus pri
klausė prie sodaliečių “Mari
jos Vaikelių” draugijos, ' už 
tat sodalietės jai papuošė al
torių ir nupirko dovanų —- 
gražų-baltų kryžių atminimui 
tos brangios ir reikšmingos 
dienos Eienutės gyvenime. A- 
ntra moterystės Iuo<tnah pora 
įstojo George Ziger su Brone 
Balukynaite. Te Aukščiausias 
laimina mažutes ir jaunave
džius.

Anli&dienį, rugp. 17 d. iš 
Šv. Kaz’miero bažnyčios pa- 
rapijos kapinėse šeimyniška
me sklype palaidotas a. a. Pe
tras Radžius, jaunas vyrukas 
vos 30 metų amžiaus, bet plau

šis naujas palaimintas vardas 
bus jo vieno.

Ši yra mintis, kuri mane 
sužavi perdėm: mudu turiva 
paslaptį —Dievas ir aš! Jis 
laiko jų dabar, bet su laiku 
Jis man jų apreikš. Ir man 
belaukiant, mano širdis vis 
laiko kokį įsivaizdinimų, pui
kų ir šviesų, to kuo bus tas 
džiaugsmingas nustebinJmas, 
kuomet Jis pasidalins Savo
mintimi su manimi. — Ponia

Tikėjimas, gyvenimas, kurs Herrick Johnson.
nugali, — kariavimas į per
galę. Ir tuomet atlyginimas! 
Nekaltai baltas akmuo ir ta-

O Dieve, Ta žinai, kokia 
yra ta kiekvieno kova. Ar Tn 
pagolbėri kiekvienam iš mūsų

•me akmenyje slaptas vardas, t Įgyti pergales jo paties vie
svetimas, naujas vardas irioje ir ant jo paties prigim-

jokiu du akmeniu neturės vi-, ties. Tenepavargstame gera 
sai to paties užrašo. Ir šiaip! daryti; tenėjaučiame nė vie
skamba šventasis užrašas: 
“Niekas negali jo žinoti, kaip 
tik tas, kurs jį apturės” —

nas iš mūsų it tai būtų per- 
ilga kova, arba persunki pa
nešti. — Beecher.

—

musios moterys - lietuvės no
ri susiburti atskiron draugi- 
jon ir padirbėti parapijos nau 
dai. Atrodo, kad jos nelink
sta piie dabar gyvuojančio 
moterų klūbo. Žinoma, būtų 
gerai, jei visos moterys, čia 
ginusios ir Lietuvoj gimusios, 
galėtų kartu darbuotis. Būtų 
didesnė galybė, daugiau jė
gų. J brikui bėgant, Čia gimu
sios galėtų paimti vadovybę. 
BH, jei negalima tuom tarpu 
vienon klūban sutilpti, tver
kime atskirų draugijų, ar klu
bų, ar ką nors panašaus. Le
nktyniavimas kartais yra la 
bai naudingas. Taigi, “wake

čių jedinėjo, bolę pamėtė ir 
t.t. Gražu matyti jaunimų pa
doriai laikų leidžiant. Daly
vavo ir choro vedėjas J. Se
nulis ir pats klebonas.

Iš Homestead 
Padanges

Duąuesne, Pa., lietuvių pi
knikas, surengtas ŠŠ. Petro 
ir Povilo parrfp., Homestead, 
Pa., naudai, nusisekė ir gra- 
žaus pelno liko parapijos nuo 
savybių pataisymams. Tai dė
ka E. Kundroto, kurs visam 
tam parengimui vadovavo.
Jam padėjo Norvilas, Rama- 

up, young ladies, and do , Jiauskas, Vasiliauskas, Berno-
sonifething”. Tik organizuota’ 
veikiant galima susilaukti ge
rų sėkmių.

Norvilienė, Vasiliaus
kienė ir kitos. Vietų šiam pn- 

(Nukelta į 4 pusi.)

tiene

nė .50, Mary Alelunas .50, O- j 
na Lengvinienė 1.00, Leknic- 
kitnė .25, Gedrimas Frank 
5.00, Čižą u skienė 10.00, Pa- 
krosnienė 1.00, Mrs. Delrose 
.25, Jakštienė .50, Keplerie- 
nė L00, Rožėnienė- .50, Sav’i- 
kynienė 1.00, Rimkienė .50, 
Fo<vilunienė 1.00, Juozevičie 
nė 1.00, Navickienė 1.00, An- 
na Kowal 1.00, Volterienė .05, 
Ribinskienė 1.00, Petraitienė 
1.00, Marie Ganserewicz 1.00, 
Margaret Hennessey 1.00, 
Mrs. Wassel 1. 00, Adomas lr 
Adelė Marčulaitis 5.00, Juod- 
snukienė .50, -Ona Riinkevi- 
čienė .50, Gilienė .25, Purvic- 
kienė 1.00 ir Mrs. y. S. 15.00. 
Iš viso $43.30. Takažauskie- 
nė sako, tai dar me viskas.

nežiūrint įvairių kliūčių: tru 
pūtį lynojo ir per radio klai- 

i dingai buvo pagarsinta pik
niko vieta ir, pagalios, vald

Ji visomis pastangomis varo 
si, kad naujoji klebonija bū 
tų papuošta ir įtaisyta kaip 
reikia. Jos darbuotė ir visų 
jos rėmėjų prisidėjimas pri
duoda daug ūpo ir malonu
mo. Už tat jos pavyzdžiu 30- 
ka ir vaikinai, kurie vis dar 
nenuleisdami rankų tebesi ta
ria apie • “Venetian Blinds” 
Įtaisymų ant langų. Sodalie
tės gi vėl kų .ten patylomis 
kužda apie vieno kambario 
išpuošimų. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras pasisakė įtai
sysiu s durų varpelį, kurs, sačių uždegimas pakirto jaunas 

jėgas, kad jokia gydytojų pa- kotna, atsęisių apie $120.00.
galba buvo nebeįmanoma. A- 
mžinr. atilsį duok jam, Vieš
pati!

Klebonijas statyba einA 
smarkyn ir artyn prie pabai
gos. šių savaitę jau baigiama 
plytų darbas ir viduj© varo-

Praeitų savaitę atostogoms 
išvažiavo kun. Skripkus pas 
savo pusbrolį į plinghamton, 
N. Y., kun. K. Skripkų.

žios ponai buvo užsukę pikni
kan ir nemažai baimės įvarę. 
Tačiau pelno likot, šimtinė su 
viršum. Visi darbininkai ir 
parapijos komitetas uoliai da 
įbavosi.

Tuom tarpu northsaidiečiai 
susirūpino savo bažnyčios pa
gražinimu. (Bažnyčios prieša
kys jau baigiamas taisyti, kas 
labai pagražino visos bažny
čios išvaizdų. Negana to, rei
kia būtinai bažnyčių nudažy 
ti kaip iš vidaus, taip ir iv- 
lauko. Pirm dažant, reikia 

i suvesti elektrų ir kitus pato-
oulinimtis atlikti. Tam remorų 
tui reikia tūkstančių. Kaip 
klebonas, taip ir komitetas ir 
visi parapijonys yra susirū 
pinę lėšų sukėlimu. Yra vil
ties, kad northsaidiečiai ne
sustos pusiaukelyj ir, sykį 
pradėję darbų, varys jį toliau.

Tam tikslui dar manoma 
vienas piknikas surengti rug 
sėjo 5 d. ir Adomo sode. Šis 
piknikas įvyks po moterų kiu 
bo priežiūra. Moterys jau u- 
pie tai rūpinasi. Be abejonės, 
ir šis piknikas pavyks.

Tiaeitų sekmadienį girdė
jau, kad klebonas rengias 
pats su vienu iš komiteto na
rių atlankyti visus savo pa- 
rapijenus ir parinkti aukų 
bažnyčios remontui. Kitos iš
eities, gal, it nėra.

Į

L • i

Bingo klūbo narės išvyko į Eina paskalos, kad čia gi-

RILEV ANO VIOLA MCET 
THE SECRET OP0»<nVE-------

Otrr MV PLAN TO 
D69TROV it.'

THE TIME HAS COMC—THE 
MANOAPIN IS NOT IN THE MOJNUNN

DORU 
INTENO 

TO OO 
THIS ?

‘Bekonų” čampijonai. Farrnerka Dorothy Jean Horn- 
field iš Hebron, Ind., prie dviejų “bekonų”, kurios laimėjo 
pirmų dovanų Lake county, gyvulių parbdoj. “Bekonai” 
priklauso farmeriui J. Donley iš Plainfield, III.

By Richard Lee

I HAVE SĖCRETLV WIREO THIS SVVITCH 
TO THE CHEMICAi. ANO EXPLO9VE 
STORCOOOM IN THE MtPOLf OF THF

MOONTAlN FIFTEEN 
MINUTES AFTEP ' 
CLOSlNS THISTHAT MAKE3 IT SIMPLE rOR M*

SVVITCH THE 
MOUNTAlN 
WILL Bt 
0LOINN SKY 
H»H —I VYILU

t ♦
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Ketvirtadienis, rngp. 19, 1937

Iš Pittsburgbo ir 
[ Apylinkes
U HOMESTEAD PADAN 

GES

taisyti iki I d. rugsėjo, kad f KRAŠTAS, KUR, VIENĄ Į Stelmužę. Kiek sprendžiama, 
laiku galima būtų jų atida-1 ĄŽUOLĄ VOS GALI APIMTI ųžuolag turi 'apie 200 metų gė
lyti Iki šiol jau grindys įdė
tos, sienos dažomos, langai 
tvirtinami ir t.t. Moterys irgi 
juda, kruta — valo seserų 
mokytojų gvvenilno namus. 
Manoma, kad šių savaitę da
rbas bus baigtas, jei neper-

(Tęsinys iš 3 pusi.) malonių kliūčių neatsiras. Kur
u • # -i , ; yra geri norai, tai ir darbasrengimui veltui suteikė Vaši-. J ® , ’ . m_._ .__ .

liauskas. Tai labai gražu
geros būna pasekmės, kaip 
visi stoja į vieningų darbų.

Duąuesne lietuviai yra dar
bštūs ir nors* jiems nelabai 
patogu, nes gana toli nuo 
Homestead, bet visados lan
kosi į įvairius parengimus ir 
uoliai lomia parapijos reika
lus.

sėkmingai sekasi. Taip ir rei
kia. Dėdė

SEPTYNI ŽMONES

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Ir iš tikrųjų 
kai kitos vietose baudžiavos 
letena sunkiai spaudė gyvon 
tojus, Stelmužiškiai to& bau
džiavos lyg ir nųjuto.

Po Didžiojo karo dvaro rū
mai buvo sunaikinti, o žemė

numo. Septyni vyrai jį vos ga
li apkabinti. Tai yra storiau
sias ųžuolas Europoje. Kai ki
lo dėl to ųžuolo ginčas tarp 
Foelkersambo ir vieno anglų 
lordo, pasirodė, kad vis dėlto

TRYS APSKRITYS RENGIA BENDRĄ 
PIKNIKĄ

Laimingiems. Skiriama 0200.00 Vertes Dovanų

Lietuvių katalikiškųjų
ganizacijų gyvenime, Chica
goję, pirmas toks įvykis, kad 

ptorian>'ias puolas yra n. An-,trJ., hpfUritJ3 rengia
glijcje, bet Lietuvoje, fcy. Stel- di.ielį piknik(( ir Wmingic

Praeitų savaitę staiga sma 
rkiai susirgo Ona Onaičiūtė. 
Nuvesta 1 ligoninę ir tenai 
gydytojai tiria ligos priežas
tį Sakoma, kad turės pasi
duoti sunkiai operacijai. Lin
kime mūsų Onutei kantrybės 
ir Dievo palaimos iškentėti 
visus skausmus.

gis - Tas Iš West End 
Padangės

O

Remontas seserų namo einn 
visų smarkumu. Remontų bai
gus, reikės būtinai namų nu
dažyti. Remontas ir nudažy- 
mas n tliekama taska. Sugrį
žusius sesutės atras namų pa
taisytų ir tinkamai nudažytų.

m ūžės dvare.

Stelmužė dar turi ir kitų į- 
išparceliuota. Pačiame dvaru domybių, kuriomis kiekvienas 
centre ant griūvėsiu apsigyve- atsilankęs gėrisi. Tai iš ti 

savininkas krųjų yra y k ra ųžuolų karali
ja, kur kiekvieno ųžuolo lapas 

apsi- tyliai primena didingų Lietu- 
vra į-'vos praeitį ir jos kovas dėl sa

siems skiria dovanų $200 ve
rtės. Piknikų rengia Susivie- 
\iymo, Moterų Sųjungos ir Fe- 
derafėjoc apskritys, sekmadie 
nį, rugpiūčio 29 dienų, Dam
brausko darže, Willows Spri 
ngs, 111.

to
Kokios tos dovanos

or- 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 Progress 
Furniture Co. (taip pat dide- 
lė lietuvių įstaiga), 3222 So.

LIETUVIAI DAKTARAI

Mūsų klebonas šių savaitę 
išvažiavo pasilsėti ir pasisve
čiuoti pas savo mokyklos 
draugus ir žadėjo atlankyti į- 
vairias r ckslo įstaigas.

Rugpiūčio 15 d. mirė a. a. 
Marijona Kačinskienė. Velio
nė ilgai sirguliavo širdies li
ga. Palikų dideliame nuliūdi
me mylinių vyrų ir vaikelius. 
Laidotuvės įvyko rugpiūčio 18 
d. iš Šv. Vincento bažnyčios. 
Altorių liktoriai buvo juodu 
audeklu uždangstyti. Palaido
ta Šv. Marijos kapinėse. Lai 
gerasai Dievulis jai suteikia 
amžinų atilsį.

Homesteado lietuviai jau 
[pradeda įeiti į viešų gyveni
mų, į politikų. Svetimtaučių 
kviečiami Zigmas Petraitis 
pastatė kandidatūrų į teisė
jus (Justice of Peaca), o Vla
das iSt&nkūnas į konsuftnanus. 
Gera proga rinkimuose laimė
ti, jei, žinoma, neatsiras pa
vydo tarpe savųjų ir jei, sa
vieji už juos balsuos. Ja tik 
lųjų, turėtume visi už savuo
sius balsuoti. Jei jau svetini 
tauriai mus remia ir į viešų 
gyvenimų nori įstatyti, tai 
mes patys labiausiai turėtu
me apie tai susirūpinti, kad 
mūsų kandidatai laimėtų. Li
nkime kandidatams geriausio 
pasisekimo.

Rugpiūčio 15 d. parapijos 
motinėlės ėjo bendrai prie 
5v. Koijp unijos. Parapijos mo 
tinėlėe, susispietifcios Šv. Ma 
rijos Neperstojančiios Pagal
bos globa, daro nepaprastų
įspūdį savo šeimynoms.•

Parapijos komitetas darbuo 
jasi, kad ruošiamas parap. 
piknikas pavyktų. Piknikas 
įvyks rugpiūčio 29 d., Amšie- 
jaus iarmoje. Vietinis

Nukastas Didžiulis 
Kalnas

Mūsų jaunimas jau smar
kiai rengiasi prie būsimo ba
žmo, Nors jis dar gana toli, 
bet geriausiai iš anksto ge
rai prisirengti. Tai ir sekinės 
bus geresnės. Tai smagu pa
stebėti, kad jaunimas snsirū- 
pinęe parapijas reikalais. Taip 
pat jie ir daugelis kitų uoliai 
darbuojasi, kad mokyklų pa-

BE

'■

Halsted st. Ši dovana $35.00 
vertės.

3-čia — rankinis laikrodė
lis imtas iš Kass Jewelry 
Store1 (lietuvio įstaiga), 4216 
Archer avė. Ši dovana $25.0G 
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-

(Nukelta į 5 pusi.)

no naujasis dvaro 
lietuvis.

Šiandien kiekvienam 
lankiusiam Stelmužėje
domu pamatyti (Vergų bokštų, vo buities bei teisių, 
kur dvarininkai prasikaltusį ’ 
baudžiauninkų kalindavo. Tai 
nekoks bcikštas, bet stačiai 
karceris, kuriame ne vienas 
lietuvis prarado savo sveika
tų. Įdomus yra ne tik tas bo
kštas bet ir bažnytėlė statyta 
dar “krivio laikais”, kada a- 
pie pinklų niekas neturėjo su
pratimo. Bažnytėlėje yra apie 
50 gražių, meniškai išdrožinė
tų statulų, kuriomis kiekvie
nas atsilankęs gėrisi. Apačioje 
bažnyčios yra rūsys, kuriame 
be jokios tvarkos palaidoti bu
vusių grafų ir bajorų kūnai.

Taip pat įdomus ir Foelk- 
ersombų mauzoliejus, kuriame 
ilsisi garsūs rūsų didikai bei 
caro rūmų dvariškiai. Taip 
pat yra ir didelis akmuo. Tai 
antrasis P.unktukas, turįs 5,5 
metro ilgio fr 3,5 metro pločio.

Bet įdomiausias yra ųžuo
las. Tik ųžuolas iš išgarsino

Nutrūkęs audime siūlas ga
dina audimo išvaizdų, praleis
ta veltui valanda silpninu 
žmogaus garbę.

Laimingiesiems dovanos 
skiriamos šios:

1-ma — elektrikinis šaldy
tuvas (Frigidaire) imtas iš

TsL OANal 2345

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

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tai OANal 0402

AKIŲ GYDYTOJAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egsaminuojamos — akini*' 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. Ofiso:
LAleyette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ?fiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M. * 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Res.:
2456 W. 69 St

VEIVIRŽfcNAI, Kretingos 
apskr. Šiomis dienomis baig
tas kasti didžiulis prie pat 
Veiviržėnų miestelio galįs ka
lnas. Kalno kasimo darbai už
sitęsė apie 6 mėnesius. Prie 
kalno kasimo darbų gavo da
rbo miestelio bedarbiai.

A. Jk.

Saugokitės leisti laikų, nes 
jame glūdi jūsų laimė ir atei
tis.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMETJRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirė 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palpngvlna akių įtempimą, kur) 
esti prteža-ttmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia muž-uusias klai
das. Sportai ė atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos uuo la iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys atitai.-<oaios be aki
nių. Kainos pigios kais nlrmtau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

LIETUVIAI DAKTAa
DR. P.. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
(JUra., Keri. ir Pėtn. 10—9 v<l. v.

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

-r-

GERKIT ALŲ

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

2415 West 64th Street
r— ... -s
Biznio Telefonas BOULEVARD 717S

M- KORKU8 
HEMLOCK 6340

rJ

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS

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

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
z Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI

felephone: BOUlevard 2800

JOSEFH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. RockweĮl Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN D. BŪRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuO 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoa ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OAJfal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonai REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

- • /

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

P&nedflį, Utaruinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel Proapect 1012 
Rea. TeL Republic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPabUo
Melraae Park SM

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
antrad., ketvirtad. U- senktadleniatr 

9-12 v. rytą; 1-S p. p.; «-» v. v. 
&efitadlenlal8 nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadwa>
MELROSE PARK, ILL.

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

Aeėtadientata nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal autartlaa

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SYENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

SsSsii————
feL Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGU. TLL'

=8

Rea. 6958 8o> Talman Avė.
Rea. TeL GROvebiU 0617 
Office Tel HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis ausi tarus

Bubatoma Cicero)
1444 So. 49tb Ct

Nuo e iki 9 vai, vak.

Tel Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
•4«k ■erednmia ir znhatnmie

DR. B. J. ZUBRICIAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 Weat 63rd Street 

Chicago, Illinois
. TeL HEMlock 6111
Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po plet ir

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir SeStadieniais 

pagal sutart)

DR. CHARLES SEGAL
OITSAS

4729 So. Ashland Avė.
2 Inboa

CHICAGO, ILL.

Telefoną* lUDiray 2880 .
OFISO VALANDO8: 

vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
Nno.10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir ano 7 iki 8:30 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBUEGAS

4631 So. Ashland Avė.
' TeL YAKda 0994 

Bea.: TaL PLAaa 2400
VALANDOS:

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

DR. J. SHINGLMAN
EĄ TIK 8 U OBJ ŽO 

u
Atlantic City 

Praktikuoja 90 metų
Ir Alrdiea Ligos 

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

Rezidencija 1(39 So. SOtb Avė.
Tel. Cicero MM

West I9th Street 
Cicere. 11).

DR. W. V. NORAI
FHY2ICIAN AND SVRGEON 

10 K. Broadway, Melrose Park 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1

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

Rpx. 2126 g. 
PIm.bp

Kth Avė., Xaywoo«l Av.
Maywo«wl 241S

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

Sunday by Appointment
DR. STRlKOL’IS
PHYSIOIAN and 8UBGB0N

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlsvard 7820 
Namų Tslef. PBOspect 1980

TsL EOUlevard 7042

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Avė.So. Ashland 
arti 47th Street 

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

TaL OANal 022

DR. S. IHEŽIS
GYDYTOJAS IB OHEBUBGAS

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia A ve.
Telefonai REPubiic 7868

Office Phone Res. sud Offiee
PROspect 1028 2369 S. Leavitt Bt
VaL g-4 pp. to 7-S vak. OANal 07M

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 83rd St, Chlcago-

Nedėllom ir Trečiadieniais 
Paąal Sutarti

DR. A. J. SHIMIUS
GYDYTOJAS IB CHIBURGA8 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LATayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Ofiso BOUlsvard 5913-14 
KENtrood 5107

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

756 West 35th Stree

TaL

Ofiso Tel. VIRginia
Be^dendjoe TsL BEVerly

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Resideaeija
9989 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pairai sutarti

TaL OANa’ 0957
Ree. PROspect flčftO

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

6 iki 8 vaL vakaro
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of S’ireeons. yra Claes A 
rėžias. Tai yra, ankžčiausi Ameri
kos msdiksliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69tb 8L, 
tel. HEMlock 5700

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Važiuoti reikia. Ruute 12
iki peraio “Beverk? Shuree” 
Pankui sekti “ Pasiontini©” 
nurodymas, kurie b+u prili
ptai* prie stulpu.

Paremkime pirmą “ Pusiu 
etinio” pikniką. Pniia

TRIJŲ APSKRIČIŲ I3BND 
RAS PIKNIKAS

dainininkė, seenoe žvaigždutė, 
bet ir šiaip gera darbuotoja. 
Dnžnai ir j laikraščiu? para

'dėkojo visiems už netikėtą 
puotą. Be to dar sunuik. Pe-
troševiėius pagrieoė smuiką 
solo, pritariant A. Alakniūtei

. . pianu,
tė* rūpesčiu surengta turtin
ga vakarienė dain. M. Audri- Eaigiant kalbas, vakaro ve- 
kiūtei, iš Waterbury, Conn.,; Ueikė Andrikiūtei gra
pegerbti. Ji keletą dienų pra-1 2ią dovanėlę. Po vakarienes 
leido Chicagoje. visi sustoję užtraukė “Ilgiau-

Per vakarienę J. Juodaitis me^J • 
bnvft “tnastmasteriu”. Knlhė Andlikiūtė yra ne tik

Pagerbė Dain. M 
Andrikiūtę

(Atkelta, iš 4 pusi.)

tas tik 15 centų ir su juo kie
kvienas galės įeiti į daržą.

Nuo pasidarbavimo priklau 
sys pasisekimas.

Šio pikniko pasisek Anas, ai
šku, priklausys nuo to, kaip
tų ogauizacijų nariai pari 
darbuos, kiek tikietų iš ank
sto išplatins', kiek pačių narių 
dalyvaus ir kiek sukvies sa
vo pažįstamų, bičiulių. Je* 
tik patys nariai suvažiuotų, 
tai jau būtų didelis piknikas, 
o jei dar kiekvienas atsiveš į 
savo draugus, piknikas bus 
tikrai didelis. Reikia pažy 
mėti, kad kai kuriose kuopose 
ema smarkus tikietų platini
mo vajus. Pav., Moterų Sų 
jungos 21 kuopa (Town of 

-^bške) paėmė netoli 100 ti- 
HBtn ir visus žada parduoti 
<• Susivitnymo 100 kp. (Wes* 

Side) narys A. Radzevičių.' 
vienas baigia išparduoti fiū 
tikietų. O kur dar kitos Su 
sivienyn.o, Moterų Sąjungo* 
ir Federacijos kuopos. Tikie 
tų yra pasiųsta ir į tolimes
nes kuopas.«

Pikniko programa

Be viso to, kas paprastai 
būna piknikuose, šiame pik. 
nike bus ir kitokia progra
ma. B jS' atgaivinti senoviški 
lietuviški žaidimai, kurie taip 
buvo madoj prieš 10, 15 me
tų, kurie šiuo metu kaip ir 
pamiršti. Bus suruošta į vai

Chicagos jaunuomenė džiau 
giasi su ja susipažinus ir lin
ki toliau nenuilstančiai veik
ti lietuvybės labui. SvečiosNiekais leitliisBČių laiką ri 

sor ptim, nejaugi jū# pasirj 
ię jų skaičių didinti.

Jei rytmetį pradėsi judėti 
lovoje, nxlo laiką, kad keltimi.

Buvo pagrobta. Misš Edna Meyerle, 27 nu, Šv. Pranciš
kaus ligoninėj. J. be sąmonės rasta griovy šalę McDnniel avė. 
(north side priemiesty). Atsigavus papasakojo, kad einant 
į darbą ją buvo pagrobę trys vyrai ir dv? dienas išlaikę vie
nam •vasarnamy Sand Bunes, Ind., apylinkėj. Sako, kad žmog 
vagiai per klaidą buvo ją pagrobę. Kriminaliai nebuvo už
pulta.

VENETIAN
išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų ir grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ

Suvirš 50 metų prityrimo
Pramoga “Pasiuntinio’ 

Naudai
lių lenktynių'vyrams, mote-! 
iius ir vaikams. Laimėjusie- Į 
ms taip pat skiriama dova
nos.

Važiuokime į pikniką 
trakais ,

Visų trijų apskričių kuo
poms patartina susidėjus į 
pikniką važiuoti trakais. To
kiu oūdu piknike galės daly
vauti ir tie, kurie neturi aus 
tomobdlių. Troku važiavimo s 
atseis per pus pigiau, negn 
gatvekariais. Taigi, kuopos iš 

| anksto užsisakykite trakus ir 
verbuokite neturinčius auto
mobilių, bet norinčius patek 
ti į šį linksmą pikniką.

Piknike visą dieną grieš 
muzika — darže įr šokių sa
lėj. I. Sakalas, P.R.K. sekr.

Pirkite tlsslal lė dirbtuvė* Ir 
taupykite pinigus

A. a. Domininkas gimė Lie
tuvoje.

AmerUtsj* išgyveno 30 metų. 
aPUko dkkeilame nuliūdime 

mylimų. moterĮ Apolonijų. p« 
tėvai* Jučaitę, tris d»kteris: 
Apolonijų, Prarrctėkų ir Sofi
ją, sūnų Domininkų, du žen
tus Walter Molenda Ir Mar- 
vIb CarroH Ir daug kitų gi
minių.

Kūną* pašarvotas 202 3 So. 
Llyod Av*. Tel. Vlrglnla 0027.

Laidotuvės Įvyks SeštadienĮ, 
rugpiūčio 21 d. IS namų 8 
vaf. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Jurgio parapijos balnyčių, ku
rioj Įvyks gedunngos pamaldos 
už velionio sielų. Pe pamaldų 
bua nulydėtas Į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoėirdžlal kviečiame visus 
gimine*. drau»us-ge» Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse,

Nuliūdę: Moteris, Dukterys 
Sūnns, fcotal t* Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeiki* Tel. YARds 1741.

FABRIKO I>YLKRM> 
PERTAISYTI IR GARANTCOTJ

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerj 

3910 QGDEN AVĖ.
ARTI CRAWFOBD

Me* atlikome darbų daugeliui 
žymesnių’ Chicagos LietuviųNeseniai pasirodė natrį* 

mėnraštis “Pasiuntinys”, ku 
ris pasistatė uždnotį rinkt? 
statistines lietuvių žinias.

Rugp. 22 <L. ruošiamas ‘Pa
siuntinio’ naudai pirmas s iš
važiavimas Beverly Shores, 
Indiana, pas Kačerauskus (a- 
rtistą-piešėją} ir Zabukns (Za 
bukienė dainininkė). Kas no 
rėš, galės pasimaudyti, nes 
čia pat Michigan ežeras. Gi 
kas nenorės maudytis, tiems 
Ims suruošta kitokių pramo-

CHICAGO, ILL.
SPLTMOUTH ’37 S-pan. daine 
Stour. Sėdau — vartotas .. 595
3 PLTMOUTH ’S5 5-pass.
Sde lože tow. Sadaa ---- 365

PLTMOUTH ’S4
de lože tour. Sedan ___ 2651
OLDSMOBILE ’36 5-paae.
de teze tour. Sedan ---- 5451
DODGB *36 5-paai
de luze tour. Sėdau .... 465'
DODGB '36 6-pasck
de luze tour. Sėdau----  345
CHEVROLET ’36 5-pass.
de luze tour. Sedan ___ 465

ICHBVKOLZT ’34 5-pass.

!
le luze tour. Sedan .... 285
FORD ’36 5-pasn. 
ie luze tour. Sedan ,... 395

e>e saro ’se s-j» 
ie laže tour. Sedan .... 495
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 545
CHRYSLER ‘35 Airflov «->.
de luze tour. Sedan ---- 475

* TEREAPLANE ’36 5-pass.
| Sedan, pilnai įrengtas .. 495
■ HUDSON ’36 5-pass. Sėdau,
■ tour., pilnai įrengtas___  595
(Vartotas PACKARD ’37 ft-cyl. 5-pa 
Isa&erių da luze tr. Sėdau ., 835 

' j FORD ’35 de-luze Coupe .. 295
NASH ’36 5-pass. de luze 
Sėdau ................................. 525

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer AvenueVienuose namuose bus val

gykla. kurioje bus galima 
gauti namie gamintų valgių, 
taipgi bus ir “barbekiu” (ant 
laužo kepama avis).SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ

■įF* LAIDOTO VIII 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IIDIII JI IIP E PATARNAVIMAS 
mDULAnbC DIENĄ IR NAKTĮ

TV W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I I\/\l MIESTO DALYSE

VIENŲ

KAZIMIERAPRANCIŠKUS
MIKUŽIS

Mirė rugplflčio 18 d., 1937 
m., 4 vai. ryto, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo iš Kėdainių apskr., Re- 
tavo parpijos.

Amerikoj Išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų moterĮ Stefanijų, po 
tėrvais Tolelkaltę, keturis sū
nus: Pranciškų, Antanų, Kazi
mierų ir Vladislovų, keturias 
dukteris: Annų ir žentų Jonų 
Pleko* Stefanijų, Emilijų ir 
Bronlslavų, vienų pusbrolį, Vla
dislovų Tubutj ir šeimynų Ii 
daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoj brolĮ Antanų ir tris 
seseris.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
California Avė. Tel. laf. 3353.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta* Į Ne
kalto Prasidėjimo P. Svč. pa
rapijos bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapi-

3TANISLOVAS
BAGDONAS po pirmu vyro Vitkauskienė 

po tėvais Bpk&vcckaitė
Mirė rugplūėls 18 d.. 1937 

m.. 11 vai. vaK., sulaukus apie 
40 metų amžiaus.

Kilo i* Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos, Klabo 
kaimo.

Amerikoj Išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi pusMseres: Bešale Kudlenę, 
ir Josie Kachlnakienę, Ir jų 
šeimynas, ir kita* gimine*

Kūnas pašarvota* 4520 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės Įvyks šeėtadlen), 
rugplflčio 21 d. Iš namų 8:80 
vai. ryto bus atlydėta Į Šv. 
Kryžiuos parapijos bažnyčių, 
kurtoj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta Į Šv. Ka- 
almlsro kapine*.

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

NulHbdę: Pusseserės ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius La- 
ebanrlcz tr, Sūnai. Tel. CANaI 
2515. \

Mirė rugpiūčio 16 d., 1937 
m., 7:30 vai. vak., sulaukęs
pusę amžiaus.

Kilo iš Kėdainių apskr., Kė
dainių parap., šltkų kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų moterĮ Auastazljų, po 
tėvais Kasčtukattė. tris dukte
ris: Stefanijų, Viktorijų Ir Ci
nų, du sūnus: Tonų ar Petrų, 
šeštus anūkus, pusbrolio duk
terį Onų Gerėtus ir gimines: 
o Lietuvoje seserĮ Viktorijų ir 
brolienę.

Kūnas pašarvotas 4628 So. 
Wood St.

Laidotuvės Įvyks penktadie
nį. rugpiūčio 20 d. Iš namų 5 
vai. ryto bus atlydėtas Į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus- ges ir pažy- 
stamu*-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys 
Mino* Anūkai, Sesuo ir Gknl-

Laldotuvlų direktorius J. F. 
Eudeikis Telef. YARds 1741.

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų Juzefų 
Trepensklenę, kuri kilo iš Ra
seinių apskr., Kražių parap. 
Bruku kaimo.

Netekome savo mylimos rug
piūčio 20 d., 1936 m., ir Jinai 
buvo palaidota rugp. 25, 1936, 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Nors laikas tęsias, mes jos 
niekados negalėsime užmiršt L 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžinų atils).

Mes atmindami tų jos liūd
nų pra8išalinlmų iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios su egzekvijomis už 
Jos sielų rugpiūčio 20 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioj*, 
8 vai. ryto.

Kvlečiaihe visus gimine* 
dkaugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se.

Mišias užprašė sesuo Barbo
ra ir brolis Vincenta*

Nuliūdę liekame: Broliu, Se
suo, Pusbroliai. Brolienės, ftvo- 
gorfe ir Giminės.

Jūsų karas kaip Įmotoėji 
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dieną Garantija. 30 Du* 
ną Važinėjimo Išbandymas. 
85 KITI BARGENAI TAIP.jp 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP TI

3319 Litnanica Ava. 
Phone YARds 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine* draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs,
Dukterys, Žentai. Pusbrolis, 
Brolis. Seserys ir Gimkiė*

Laidotuvių direktorius J. 
Llulevičlus. Tel. Laf. 3527.

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weit 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5666

IR 4704 So. Weste: 
TCVAS TeL VIRginia 0LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DIENRAŠČIO P. t Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

2314 We«t 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrių* 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman 1270

LackawiczirS
ŠIMTO DOVANŲ

ILMemis 4348 So. California Av 
Phone LAFayette 3572

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI . MBS.
A. BITTIN

CJlM PAMINKLU IŠDIRBĖJAI
HHHOB Dnbnr siūlo diil/.iauaiafl

pn-mnldn v<>! b l,"< D b iis
P5’-’’ i'nrnirilJiĮ vi

Iiiif Roku; aknipni; ir triadą.
Kaino - n-; . SljūO ank.

A t.sn k a n ti a <in rbaa
| 3958 West lllth SL,

Telefonas BEVerly 0005 
fcv. Kanimiero kapiniu vartą.

LABOR
Klausykite mteą Lietuvių radio programą Pinnadinlo vakarai*, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. stotimi (1420 K.) - ĖriBriiJai 

P. iALTDCmAB

VYTAUTO PARKE
115-tos gat. tarp Pulasld Rd. ir Gcero Avės

OA&T. IND. LAIDOTUVIV DIRBKTOBIAI
KELNER —PRUZIN 

Oeriauaa* patarnavimas — Moterie petamavja

TAIP.jp


BfeSVBKS f Ketvirtadienis, rugp. 19,

Į ŠEIMINĮ SĄJUNGIEČIŲ BANKIETĄ ' 
SUTRAUKTA ŠIMTAI ŽMONIŲ

Akademikių Programa Sužavėjo Ne Tik Seimo 
Atstoves, • Bet ir Chicagiečius

Antros Moterų Sąjungos U3- 
jo seimo dienos vakare puoš
nioj Sv. Kazimiero seserų au
ditorijoj įvyko šeiminis ban
kietas, kuriame, be seimo at
stovių, dalyvavo daug vieti
nių žmonių. Iš anksto užsa
kyta per virš 300 vietų, ta
čiau sunku buvo visus svečius, 
viešnias sutalpinti. Pavėlavp- 
frierr.s reikėjo naujų stalų pa
rūpinti. Vidurinius seimo ąt- 
atorių stalus, iš visų pusių 
vainiku juosė visa eilė žymių 
Chicagos veikėjų vyrų ir mo
terų, kurių tarpe buvo -nema
ža b'znierių ir profesijonalų. 

Per turtingų vakarienę sve
čius viešnias linksmino švel
ni akademijos orkestros mu
zika,. kuri, pradėjus progra
mų impresingai, kaip visuo
met, išpildė keletu kūrinių ir 
sunkų veikalų “Rosemunde”, 
kuriuo praeitų pavasarį Chi
cagos katal. aukštesniųjų mo
kyklų orkestrų konteste toji 
ei kestra laimėjo* pirmenybę. 
Oikestros dirig. Sesuo Berna
rda. Nemažiau taip pat ban
kieto dalyvius sužavėjo aka- 
(lemikės: dainininkė E. Kun
drotaitė, smuikininkė Mary 
Štack ir pianistė A. Sakalai- 
te. Didelio įspūdžio darė su
sirinkusiems žymiausios mū
sų teatro Smonės ir muzikės 
jubiliatės Sesers Skolastikos 
sukurtas scenos vaizdelis ‘Lie 
tdvaitės’, kurį atliko grupė 
ckademikių. Ne vienų sųjun- 
gietę motinų, pirmų syk 
mačius, kaip gražiai aukl 
mos mergaitės seserų Kazi- 
micriečių, uždegė noru ir sa
vo dukrelę atsiųsti į tų mok
slo ir meno židinį.

Ter bankietų pasakyta visa 
eilė kalbų. Kalbėjo M. S. cen
tro dakt. - kvotėja dr. S. Šla- 
kienė, centro pirm. T. Mažei
kienė, centro dv. vadas kun. 
•A. Linkus, centro sekr. M. 
Vaičūnienė, kun. J. Paškaus- 
kas, seimo vedėja M. Jokū- 
baitė, Fed. centro pirm. dr. 
A. Rakauskas, kun. L Alba- 
vičius, bankininkas J. Bren 
za ir jo sesuo bizn. M. Bren- 
zaitė, “Dr-go” vyr. red. L. 
šimutis ir Lietuvos konsulas 
1‘. Daužvardis. J. E. vysk. M. 
Reinio aukšta kėdė buvo tuš
čia, nes dėl vizitavimo Nortli 
Side Šv. Mykolo parap. ne- 

2 suspėjo atvykti į bankietų 
* Visi kalbėtojai džiaugėsi skai 

tllngu seimu, kuris rodo or
ganizacijų esant gyvų, veik

lių; akcentavo didelę jos pa
žangų ir linkėjo, kad, minė 
dama 25 m. jubiliejų (organi
zacija įsteigta 1914 m.) dvi
gubai išaugtų narių skaičių 
mt. Visų buvo pabrėžta, kad 
nuo organizuotos, susipratu
sios, įsųmonintos moters pri
klausys jaunosios kartos bra
nginimas ir išlaikymas kata 
likybės ir tautybės idealų - - 
didelės mūsų meilės, pagar
bos ir karščiausių norų ob 
jektų.

Programos vedėja buvo S. 
Sakalienė.

12 vai. nenoromis svečiai ir 
viešnios skirstėsi iš jaukios 
Šv. Kazimiero seserų pašto 
ges. Kai kurios atstovės išsi
reiškė. kad po dienos sunkaut 
darbo — svarstymo organiza 
eijos reikalų, čia, šiame biųi 
kiete,. radusios tikrų poilsi.

Rap

Kas Naujo Pas Mus

SO CHICAGO. — Rugp. 1 
d. Šv. Juozapo parap. cho
ras buvo išvažiavęs į Michi
gan City, kur linksmai pra
leido dienų.

Už tokį įvykį choro nariai 
begalo yra dėkingi savo dva
sios vadui, kun. P. Vaitukai
čiui, kuris padengė tos dienos 
išlaulas.

Rugp. 6 d. choras laikė sus
inu, po kurio M. Kazakevičiū
tę aplankė varg. K. Gaubis 
ir keletas choristų, kad pa
linkėti jai daūg laimės gim
tadienio proga. M. Kazakevi
čiūtė yra choro sekretorė ir 
Šv. Juozapo parap. choro at
stovė chorų sųjungoje. y

/ Negirdėtu smarkumu sukru 
to šios parap. moterėlės ir 
pradėjo smarkiai darbuotis, 
kad surengus didelį piknikų 
parap. sode ir svetainėje. Vi
suomet piknikai čia rengiami 
vyrų pagalba, tat, nors vienų 
sykį, vyrai ir visas jaunimas 
kviečiami į moterų piknikų. 
Visiems užtikrinta tikros vai
šės, ir pasišokimas prie ge
ros muzikos.

Piknikas rengiamas parap. 
naudai rugp. 29 dienų.

Choro RaP

Mondeikai .Atostogauja

Šv. Antano parapijos, Cice
ro, varg. A, Mcndeika su vi
sa šeima išvyko porai aavai-,..\ J ... . _ AtsiSauklte 3604 So. Emerald Avė.
«« atostogoms , Grand Ra PARDAVIMCI namas--------
pida, Mich. A. Mondeika prieš ’ ~~~““
atsikelsiant į Cicero yra va-

j rgonininkavęs Grand Rapidse 
j o Mondeikienės yra, kaip sa- 
{koma, “kome town”.

CLASSIFIED
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

rrlveretas parduoti 2 aukžtų namą, 
S Ir 4 kambariai, gerlauMlam atovy. 
Pa’ duosiu už S1000 mažiau nogu 
vartas. Savininkas visada namio.

Pardavimui pigiai 8 kambarių bun- 
galow, Hot Water Heat, 1 car ga
radžlus lotas 35 x 126. Reikale at- 
slSaukit adresu 6537 So. Artesian 
Avė, Tel. PROspect 2267.

PARDAVIMUI TAVERNAS

Golfininkams Žinoti

Pardavimui pigiai tavernas. tSlnai )- 
rengtas. gerai išdirbtas bitnls. at- 
olSauklt Šiuo adresu: 961 Mllwaukee 
Avė., Racine. Wlsc.

REIK ALINGAS VIRA4AS

Lietuvių Golfininkų Sųjun Reikalingas prityręs vyras virėjas,
,. . , . turi mokėti lletuvlftką kalbą. Rafty-ga golfo sezonui baigti rug <kite;

. .. ,» ‘•Draugas,” 2334 So. Oakley Avė.sėjo 12 d., rengia finalį«gollo 
turnyrų, po kurio ten pat kiii 
bo salėje bus bankietas ir iš
dalinimas dovanų 1937 m. če 

mpijonams.
, , . , Svarbu golfininkams nepa- reikalingos pardavėjos

Lietuviu name sandėlis vogtų drabužių. Prieš keturias dienas Mrs. Lottie Kubalanza, • mirHį laiko k sižadgti |Relkallngo8 pardavėjos dei kotų ir
5152 S. California avė., pamačius Jean Pocius, 19 m., 2036 Coulter st. dėvint jos dresę, o ki-į kuf kitur dalyvauti sa .......... -------------------------
tų dienų pamačius ir Jean seserį — Ann Pocius dėvint kitų dresę, kurios prieš kiek laiko į . ’ . . *
buvo pavogtos, pranešė New City policijai, kuri nuvykus į jų namų rado šį, vogtų drabu- [ •llJlgOs "‘2. ""^" t' -dt 
žiu sandėlį. Suimta Petronėlė Pocienė, 40 m. amž., ir abi dukterys Jean ir Ann. Už kelių, » ’ ' ' .
valandų suimti dar trys Pocių šeimos nariai ir šeši jų draugai, kurių tarpe ir John Scba- - S‘ sekre or,Us?
mer, 18 m., 2123 & Ashland avė., jau baustas kalėjimu. Walter Pocius taip. pat pasirodė
seniau buvęs dviem atvejais policijos sulaikytas skundžiamas vagystėj, bet neradus įrody
mų paLiuosuotas. Be L. Kohalanza, Pocių name dar pažino savo drabužius: Mrs. B. Sefr- 
liaus, 5300 S. Tabhan avė., ir Miss M. Krug, 5305 S. Talman avė., kurių namai irgi prieš 
kiek laiko buvo apvogti. Atvaizde policijos kap. J. McGinnis ir detektyvas A. Essen.

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ

Rox No. G309.
DAKTARO OFISAS RKNDON

Vlrftul seniai {steigtos aptiekos. spe- 
cialė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsiftauklt J Ap- 
tieką, 2258 W. 24th Street.

PARDAVIMUI BIZiNIS
Pajdavlmul: Saldainių Ir Ci
Krautuvė, geroje apielinkėje, geri 
pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
Telefonuokit Prospect 1888.

REIKALINGI DARBININ KAI-ĖS

Is V. V. S. Susirinkimo " paremti pramogų rengiamų 
gražiatm tikslui. Rėmėja

BRIDGEPORT. - V. V.
susirinkimas įvyko rlpg- 15 d., P. A. Snars-

iU-ifio 10 d. Malonu pasigirti; kiai ’uren«ė surpryzą save
S.

kad Bridgeporto V. V. S. sky 
liūs gyvuoja tvirtai, narių

mamytei Uršulei Mažeikįenei 
*uvo puošniam name, 610 E

skaičiumi auga; kiekvieną mė' 88 9‘- kviesdami draugo.-, 
nesį įsirašo naujų norių. Šį - “ draugus.
mėnesį įstojo nauja narė net 
iš Chicago Heights, III., Elz 
bieta Šaulienė.

Tarp kitko nutatra rengti 
išvažiavimų sųjungos naudai. 
Komisijos narys A. Banys ir 
kiti pranešė, kad tinkama vie 
ta išvažiavimui yra paimta 
apie 87 ir Western avė., rug
sėjo 12 d.

V. V. S. nariai tikisi, kad 
šis draugijų parengimas tu
rės būti sėkmingas.

Išrinkti atstovai A. Budria 
, ir O. Aleliūnienė į Federacijos 
apskr. susirinkimų. Nario mo
kestis taip pat nutarta įnešti.

Vienas narių

Neleisk tuščiom laiko, nes 
tai yra medžiaga, iš kurios y- 
ra išaustas tavo.gyvenimas.

Na&eko restoranų. John Raklios (kairėj) su žmona ir 
vaikais, savininkas 13 restoranų Chicagoj. Šiomis dienomis 
federal is teismas visų jo restoranų tinklų pardavė iš varžy
tinių už $86,500. Netekęs viso turto Raklios sako iš naujo 

‘ prmlėsiųs biznį. 3 . .

Mūsų
Šįmet

Paskutinis
Piknikas

NORTH SIDE. - Sv. My-’ 
kolo parapija rengia dar vic- 

Įnų išvažiavimų į Forest Pre
serve (Jeffersono miškus) ru- 
gpiūčio 22 d. Prasidės 12 vai.

Kviečiami visi northsaidie- 
ėiai, kaimynai ir geraširdžiai 
atsilankyti. Šis išvažiavimas 
jau bus paskutinis šių vasn 
rų. Pirmieji du išvažiavimai, 
nenusidavė gerai iš priežas
ties oro, tat dabar bandome 
rengti dar vienų. Gal Dievas 
duos palankų orų, kad galė
tume daugiau pelnyti.

Kvieslys

Bunco Party Pas 
Snarskius

toks laidojamas turėjo, dar 
nėra ištirta.

Tyrinėtojas Dr. von Stoka
ras Tilžėje pirmu kart darė 
lyrinėjimps elektromechaniš- 
kai. Su tam tikrais apartais 
tas tyrinėtojas ištiria žemės 
sudėtį ir nustato, kur yra gu 
lėjutios atskiros skeleto da-

Po pietų Mažeikienei sūdė- lys Galva yra ten gulėjusi,
ta daug linkėjimų ir įteikta 
graži dovana.

* Šv. Kryžiais parapijos pik 
nikas įvyks rugp. 22 d., Vy 
tauto darže.

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
yra apsėmusi pasidarbuoti Vi
rtuvėj. Vadovaus M. Sūdei 
kienė. Dabar renkamos vir 
tuvei aukos.

Biznierių prašoma prisidė 
ti prie parapijos reikalų.

Parapijonai

Senprūsių Kapai 
Tilžėje

KLAIPĖDA. — Tilžėje Spi- 
trės kapuose vėl tęsiami ka- 
sinėjfcnai. Šiems kasinėjima
ms teikiama didelės reikšmės. 
J juos specialiai iš Berlyno -- 
Dahlemo atvyko žymus tyri
nėtojas Dr. von Stokaras. Šis 
tyrinėtojas ne tiktai dirba su 
kastuvėliu,'bet ir su specia 
bais aparatais stengiasi kuc 
nuodugniau ištyrinėti senųjų 
prūsų kapinynų.

Per paskutinius dvejus me
tus yra iškasta net apie 
tas aštuoni kapai. Dabar iš
kasamieji kkpei yra iš V 
VI šimtmečio.

Imbai įdomus yra dalykas 
kad senovės prūsai laidojo 
moteris
rus — 
jie taip

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė 
mėjų 3 skyr. rengia banco ir 
kortavimo pramogas Snarskių 
namuose, 610 E. 88 st, rugĮi , 
20 d., 7 vai. vakare.

Visi kviečiami atsilankyti

CRANE COAL COMPANY

kur aparatų pagalba suran
dama fosforo bei amoniako/. 
Net ir tais atsitikimais, kada 
paprasta akimi nieko negali
ma pažinti ir įžiūrėti, sn spe 
cialių aparatų pagalba nusta
toma, kur gulėjo atskiri kau
lai bei taukai. Taip pat ge
rai nustatoma, kur prieš šiai 
tus metų buvo laidojama.

PaPnašiu būdu ištiriama iš 
ko senovėje buvo kepama duo 
:ia. Nustatyta, knd seniejiprū 
sai augino' kviečius, linus ir 
kitus augalus.

Mrs. Mary W. Dews<m, vie
na demokratų lyderių, paskir
ta į Federal į Sočiai Securyty

m virę
VAOUUM-CLEANER 

ATLIEKA 31 DARBU8
Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HĘALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins IIEALTII-
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau-
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Rainius nepaprastai žemos 1 Ko
kybe ir kainomis sumušam 

visus sandėlius!

RAKANDAI
GARANTUOTI!

Rakandai parloriam, va'gnmlem, 
miegnmlem kambariam, pordlam... 
Biedni Ir turtingi ra* DIDFJ,| 
PASIRINKIMĄ! Gasinlai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų — Divoual, ei ratus, elektrlkl- 
nčs hxlaur.es, radios, ska'byklos 
— viskas. Nenžsttlkėklt iki paty.‘ 
savo aktinis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

HOSTETTER'S
Stomachic BITTERS

VYRAI
Automobilių mekanikal ............. $30.
Driil Press operatorius ............. 318.
Elcktriklnlų Motorų taisytojai .. 325.
Mekanikų padėjėjai ....................... 312.
Duonkepiai ......... '......................... 325-35.
Indų plovėjai . ...^..................  $12-16.
Virėjai...........................................  318-30.
Valytojai ........................'...............$1,2-16.
Prltarnaotojal ............................  $ 18.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose 7. $18-22-33.
Pritarnautojos .................. $12-16.
Generaliniam nUmų darbui,

mergaitės .................................... $8-12.
Beauty Operatorlos . . $16.60 Ir aukft. 
Prosytoja Moterų dresių .... $12.
Viešbutyje Patarnaut* joą . — $50.

SHAY EMPLOYMRNT AGENCY 
14 Vest Washlngton Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

REIKALINGA DARBININKE
Reikalinga moteris arba mergina 
nuolatiniam namų darbui, mala fa- 
mlllja. geras namaa, gera alga. Te
lef oliuokite. Spauldlng 9195.

PARDAVIMUI NAMAS

Brighton Parke netoli Uetuviftkos 
batnyčlos, 4-3 kambarių namaa. kar
štu vandeftiu apftildomaa, garadžiua. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
bUnlo. Perkant {moKėti $500, ki
tus kaip renda? Turime daug viso
kių kit,ų bargenų, namų tr farmų. 

C. P. 8UROM8KJ8
?502 Weet 69th Street, 

________  Tel. Grovehill 0306.

PARDAVIMUI NAMAS

2 fletų medinis namas, geram sto
vyje. po fteftis kambarius, elektrikas, 
vanloa, parsiduoda pigiai,* * -kaina 
$2300. Parduodama 16 priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Pa.r- 
nell Avė. Atsiftaukite pas savininką 
3536 Parnell Avė.

IftRENDAVIMUI TAVERNAS

Renda $40 J mėnesį, pilnai {rengtas, 
Šilto vandenio Šiluma, po adresu 804 
West 8Įst Street Dėl Informacijų 
tel. Vlrgmia 1521 arba atsiftauklt { 
2996 Archer Avė.

Personai
Asmenų Ieško

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

<1739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PBOspect 1185.

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, j 
Jidelius rr mažus, nž prieinamą] 
rainą. Apkala namus šingeliais.J 
Dedame stogus.

Turi 36 metui patyrimo.

PAIESKAIT DUKRELES JENNIE 
IR MOTER8 ROŽftfi TENANIENftS 
po tėvais Ranlanlutes. Pirma gyve
no Danbury. Conn. 1936 m. liepos 
7 d. paėmė dukrelę Ir nežinau kur 
Ir dCIko prasiftalIno. JI yra 26 me
tų amžiaus. 5 p<dų, sveria 16$ sva
ru a mBlynų aklų, apvalaus veido, 
pusiau tamsių plaukų. Gražiai at
rodo. Dukreie 6 metų tr 4 m6n. 
Molynų aklų, plaukučiai pusiau tam- 
sfls, gražiai atrodo.

TeL CANaI 7514
CHICAOO
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Visi nori mokėti, liet ne vi
si nori mokytis.

6 metai kai atvažiavo lft Uetuvoa 
Paeina U Alytaus apskr., Llskevos 
valsčiaus. Sarkejedų kaimo. Aft Ta
ve, Rože. neprlverčlu gyventi su 
manim, ale aft negailu užmiršti mer
gaites. Brangi mano dukrele, neul- 
mirftlu Tavęs pakol gyvas bflslu.
"Draugo” skaitytojai. Jeigu kas žino
te, kur Jos gyvena, praftau praneltl. > i.-a* i ■
Už teisingą praneMmą duosiu $26.00 nori DUtl laimingas, 
atlyginimo.

MIKE TEISINIS
P. O. Box 1006. Danbury, Conn.

Laikas yra brangesnis už 
pinigų.

Neleisk tuščiomis laiko, jei

PLATINKITE "DRAUGA’'

Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

hxlaur.es

