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ITALIJA, VOKIETUA NEDALYVAUJA 
VALSTYBĘ KONFERENCIJOJE

CHICAGOS KINAI GAUNA KARO ŽINIŲ

Keturios valstybės sutarė 
skandinti povandeninius 

laivus
I/)NDONįAS, rūgs. 9. — I- prendė turėti konferenciją ir 

talija ir Vokietija pranašė An rasti priemonių sulaikyti po
vandeninių laivų veikimą Vi
duržemio jūroje.

glijos vyriausybei, kad jos at
sisako dalyvauti šiandien Švei 
carijoj atidaromoj valstybių 
konferencijoj svarstyti povan
deninių laivų veikimą Vidurio 
mio jūroje.

Italija pareiškia, kad is pra
džių ji buvo pasiryžusi daly
vauti konferencijoje. Tačiau 
Maskva jų nežmoniškai ap
šmeižė ir todėl italams nepri-

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Ke
turios valstybės — Anglija, 
Prancūzija, Turkija ir Graiki
ja, šiandien sutarė, kad būti
nai reikalinga Viduržemio jū
rų patruliuoti ir susektus po
vandeninius laivus be atodai-

PUUS XI YRA ŽYMIAU
SIAS DARBININKy RĖ
MĖJAS IR UŽTARĖJASv . * • . . • > •

1 ■ ' I ’*' • :•
DUBUQUE, Io\va, rūgs. 9 

— Melody Mill įvykusioj va
dinamoj Tri-Steite Labor 
konferencijoj kalbėjo Dubu- 
que arkidioctzijos ganytojas. 
JR. arkivyskupas F. J. L. Be- 
ckmanas.

Arkivyskupas tarp kitko pa 
reiškė, kad jis iš prigimties 
labai interesuojasi darbinin-

KINAI UŽBLOKAVO 
YANGTZE UPĘ

Japonai nsįlaužia kinų fronto, 
nedaro pažangos

— žeisti trys kinai civiliai ir. vie*

ros skandyti. '
dera sėdėti prie konferencijos Šios valstybės rytoj konfe-
stalo su raudonaisiais šmeiži
kais.

Vokietijos vyriausybė nepri 
taria šiai konferencijai ir siū
lo povandeninių laivų klausi
mų pavesti tarptautinei nesi-1 ■ * 
kišimo komisijai Londone.

Anglijos vyriausybė nus-

rencijoj griežtai laikysis šio 
sumanymo ir tikisi, kad ir ki
tos valstybės šių priemonę pri 
pažins.

Tačiau nei Anglija, nei kita 
kuri valstybė neiškelia kaltini- 
mo prieš Italijų, kaip tai daro 
Maskva.

(don, kaip ratooMįi armija vykdys 
sava grasinimus

Italų spauda stebisi sovietų 
raudonųjų akiplėšiškumu

kys, kad jos povandeniniai 
laivai užsiima “piratizmu”

PARYŽIUS, rūgs. 9. — 
Sužinoma, kad Italija ir Vo
kietijai rytoj nedalyvaus eu- 
šaukiamoj valstybių konferen
cijoj povandeninių laivų vei
kimo klausimu. Italija neturi 
pasiryžimo susieiti su Mas
kvos atstovais, o Vokietija iš 
esmės neigia bolševikus ir no
ri, kad povandeninių laivų 
klausimas būtų pavestas tarp
tautiniam nesikišimo 
tui. '

Viduržemio jūroje. Sovietams 
Italija nepasiekiama nei jūra, 
nei sausuma. Gal raudonoji ar 
mija turi galioje savo oro 
laivyną. Bet juk lazda turi dų 
galus. > ' ' •

ŠANCHAJUS, rūgs. 9.
Gautomis žiniomis, kinų
riuomenė perdėm užblokavo Y-į šoviniai išmesti iš kinų lėktu- 
angtze upę apie už 30 mylių vų.
rytų link nuo Nan-kino,' kad Į f miesto tarptautinę dalį iš- 
japonų karo laivai negalėtų laipyta daT 100 amerikoniškų .

ka nas britų policininkas. Matyt,

praplėsti savo veikimo 
piu. ?> '

Šanchajaus sritvje mūšiai ir 
įkais ir jų huitlmi. Nes pal«ai!tolisu visu „žgMegfa,,, vvkdo. 
,yra darbininko sūnus. Artdvy.j,^ japnnai negali'

J skupo tėvas ilgų laikų dirbo jie nejstengįa (Sgj.
kėdžių fabrike Cincinnati mie- judinti iš savo posicijų trink- 
ste. Prieš 'risiant ijioksliis į kinti kinų frontų..
kunigus ir jis pats, arkivysku .Į japonų artilerijos ugnį ki- 
pas, kokį laikų buvo darbinin- nai atsako tokia pat ugnimi, 
kas. Paskiau kunigaudamas Ir vieni ir»kiti dienų ir naktį 
studijavo socialius mokslus grumiasi sausumoje ir ore. 
Popiežiaus ,Leono XIII iš- Šiandien popiet trys kinų 
dėstytus garsioj enciklikoj Re- vieno svaro šoviniai nukrito 
rum No v? rum. ir susprogo amerikoniška kon-

Arkivyskupas toliau pažy- sulato priešakyje. Sunkiai su 
mėjo, kad šiandieninis Popie-*
žius Pijus XI tiek daug dir
bęs ir šiandien dirba darbi
ninkų gerovei, kad jį galima 
drąsiai vadinti žymiausiuoju 
darbininkų rėmėju ir užtarėju 
nbo pat Kristaus laikų.

pau-

KOKS “GERAŠIRDIS” 
MEKSIKOS PREZIDENTAS

Chicagoj gyvenantieji kinai su nepaprastu įdomumu skai
to gautus iš Kinijos pranešimus apie karo eigą. Žinios iška
binamos kinų gyvenamoj srityje. (Acme Photo.)

Nadonlistai Mantoj) astum 
miestą Gijon

HENDįAYE, rūgs. 9. — Ži
niomis iš Ispanijos, naciona
listų karo jėgos susilaukė 
smarkaus radikalų pasiprieši-

ROMA, rūgs. 9. —• Italijos nimo Gijon apylinkėse, šiauri 
vyriausybė neigia antrąją Mą- nėj Ispanijoj. Tad buvo pri- 

komite- Į skvos notų Italijai povandeni- vergti imtis kitų priemonių 
prieš radikalus. Nacionalistų, nių laivų klausimu ir kol kas 

Kalbama, kad jei rytdienos j tyli. Tačiau spauda akėja eo
lam ferenri j oje nedalyvaus nei 
Italija, nei Vokietija, konfe
rencija įvyks ne Nyone, bet 
Ženevoje.

Prancūzija ir Anglija nepap 
• rastai įdomauja, kų *p r adės so
vietų raudonoji armija, kurios 
■rgan&s Krasnaja Zviezda gfa 
sina Italijai, jei ši nepasisa-

vietus ir jų nepaprastų akiplė
šiškumų, kas nesuderinama su 
šių dienų diplomatiniu santy
kiavimu.

Pažymimk, kad sovietų išsi
šokimai, neiškeliant jokių įro
dymų, yra niekas daugiau, 
kaip tik azijatiška raudonoji 
provokacija-

VAGYS SUGADINO 
ALTORIŲ

BELGU PREMJERAS 
IŠTEISINTAS

STREIKAIS PRARASTA 
29,264,848 DIENŲ

DARBAS

ŽENEVįA, rūgs. 9. — Tarp
tautinis darbo biuras apskai
čiavo, kad 1936 m. visam pa
sauly streikais darbininkai 
prarado 29,264,848 dienas dar
bą. Iš to skaičiaus 13,901,956 
dienos tenka Amerikos J. Vai 
stybėms.

SOVIETAI UŽGROBĖ JA
PONŲ LAIVUS, JAPONAI 

PROTESTUOJI

TOKIO, rūgs. 9. — Sovie
tai užgrobė japonų ir korėjie
čių žvejų ,27 laivus Sibiro Ko
rėjos pakraščiais. Japonai pa 
siuntė Maskvon energingą pro 
testą ir reikalauja laivus būti
nai grąžinti.

EAST ORANGty N. J., 
rūgs. 9. — Vagys įsilaužė į 
Šv. Juozapo katalikų bažny
čių. Jie ten sudaužė ta- 
bernakulą ir įskėlė altoriaus 
marmuro stalų. Pavogta kele
tas aukso ir auksinių daiktų.

Klebonas kun. Neri apskai
čiuoja daugiau kaip 1,500 dol. 
nuostolių.

RADO ROMOS LAIKŲ 
PINIGŲ

4,000 JAPONŲ NUKAUTA
SOVIETAI DIDINA KA* 

RIUOMENĘ SIBIRE

PEIPINGAS, • rūgs. 9. — PEIPINGAS, rūgs. 9. —
Vakarų link nuo Pęipingo ki- Gauta žinių, kad sovietai iš 
nų kariuomenė apsupus 4,000 Europos skubiai siunčia dau- 
japonų koliumną ir visus ja* giau kariuomenės ir karo me- 
ponus nukovus. džiagos į Tolimuosius Rytus.

lakūnai iš oro puolė Gijon inie 
stų ir labai jį apgriovė.

Gijon mieste, anot žinių, 
stovis apverktinas. Policija i 
pasišalino nuo nacionalistų 
bombų — išdūmė į pašalinius 
kalnus, o miestas paliktas a- 
nardiistų ir plėšikų malonėje.

VYKO APLANKYTI ITALI
JĄ IR MIRĖ

BRIUSELIS, rūgs. 9. — 
Belgų “rexistų” (fašistų) 
partijos vadas Leon Degrelle 
iškėlė kaltinimų prieš premje
rą P. Van Zeelandą, kad būk
jis, premjeras, iš nacionalio/
banko gavęs “papirkimų”.

Sušauktas parlamentas į ne
paprastų sesiją. Premjeras iš
pažino, kad iš banko gavęs a- 
pie 11,250 dol. Bet tai buvęs 
bonusas, užtarnautas jam kita
dos dirbant banke.

Parlamentas 130 balsais 
prieš 24 išteisino premjerą. 21 
atstovas susilaikė nuo balsavi 
mo. ' » ‘J. Montelione, 49- m. amž., 

sicilietis, per 34 metus Chica
goj eninldai dirbo taisydamas 
batelius ir taupydamas pini
gus savo gimtinės šalies atlan- 
kymui. ’ *

Tomis dienomis jo troški
mas pildėsi. Deja, New Yorke 
eidamas į laivų sukniubo * kainįŲ Niunkai

KAUNIAMS TAIKYS KŪ
NO BAUSMĘ

mirė. Sakoma, širdies liga jį 
parbloškė. . į >

CHICAGO MAJORAS GRI
ŽO IŠ ATOSTOGŲ

KAUNAS. — Rumšiškių a- 
pylinkėse, dešiniame Nemuno 
krante, Jonas Simanovis rado 
Romos laiką pinigų smėlėtoje 
vietoje.

Du sidabriniai pinigai gero
kai apsitrynę ir parašai sun
kiai išskaitomi. Ant vieno pi
nigo matyti žmogaus profilis, 
o viršuje parašas, “imp.
const...” Dalis parašo 
pat gerokai apdilusi.

taip

marynų amerikiečių saugai.
Pranešta, kad Woosungo 

bare japonai pasistūmė kokį 
galą pirmyn, bet kinai greit 
juos atgal atbloškė. Tai buvęs, 
kaip sakoma, kruviniausias su 
sirėmimas.

Lotien bare kinai be pavyki-* 
mo kelis kartus bandė išmuš
ti japonus iš jų pozicijų. Ie 
ten daug žuvusiųjų.

Japonų žiniomis, japo-' 
nai šiaurinėj Kinijoj kai 1 -r 
daro pažangų. Ir tenai 1 u 
atkakliai ir karžygiškai rm a- 
si su priešu. .

AUDRA UŽKLUPO ŽVEJUS 
JŪROJE

MERIPANAS, Juka t anas, 
rūgs. 9. — Meksiko® preziden
to L. Cardenaso įsakymu JuK 
atano valstybėje imta skaldy
ti dideli žemės plotai ir skly
pai dalinti bežemiams indijo- 
nams. Tas vadinama žemės re 
forma. Nacionalė revoliucinė 
partija tai turi savo progra
moje. Agrarinisi įstatymas ler 
džia prezidentui šį įstatymų 
taisyti žiūrint aplinkybių. ’

Pats prezidentas

KLAIPĖDA (per paštų). ~ 
Rugpiūčio pabaigų Klaipėdos 
pajūryj® siautė nepaprastai .Ii 
dėlė audra. Iškilo uriau tai. 
Prieš tai daug žvejų buvo i 
vykę į žvejybų.

Nidos Preilos rįafafeSt 
je audra užklupo’ šešias žv--.i’i 
valtis. Laimei, - žvejai laiku 
suskubo pasiekti pakrautas. 
Tačiau užklupo pačiame pa
kraštyje: apie 200 metrų nuo 

aLvyko< į kfjmto buvo suplėšytos bur ^.
Mcndanę ir inauguravo žemos jr .wjam teko p,fi„k
dalinimą indijonama. Nilo di- u j kranbb Pagriehu8i ^^2 
džnjjų žemvaldžių žemė atima- „ )aivą apvert/
ma. Jiems paliekama tik po ke lfl0 nu0 krrato. Valtyje,
lėtų Šimtų akrų. Gauna dar ir boyę bro|iai y k p M|iai j.
t”1™!- .įkabino j apverstų laivelį, tno

Prezidentas sako, kad jo par .tarpu trečių žvejį Švendtų pa
ti ja tuo būdu nori pagerinti griebusios bangos be pasigai* 
skurdžių indi jonų buitį. Ste- Įėjimo pradėjo mėtyti. Laime u 
bėtojai pripažįsta, kad tuo ke- jo būta gero plaukiko, kad sn -

ATLANTA, Ga., rūgs. 9 
— Iš kalinių stovyklų padidė
jo dezertyravimai taip, kad 

autorizuoti
dezertyrus tiesiog šaudyti.

Svarstomas klausimas, kad 
sugautiems dezertyrams taiky
ti kūno bausmė. Kaliniai dau 
giauria negrai.

Chicago miesto majoras grį. ATSAUKUS PR0HIBICIjĄ 
So iš atostogų ir pirmiausia
tarėsi su policijos viršininku, 
kaip sekmingjau kovoti prieš 
gamblininku8.

Cooko apskrities prokuro
ras paragino majorą, kad jis 
valytų miestų. Majoras atsako, 
kad policija visų laikų dirba.

liu daugiausia gerinamas šios 
partijos vadų būvis. Ind’jonai 
skurdo ir skurs.

vo jėgomds pasiekė kra? ’ l 
Netrukus bangos nuplovė ir 
Dūlį. -

Nelaimei ištikus, susirinki
KINIJA RENGIAS ILGAM Preilos žvejai į pagalbų savo

KARUI

NANKLNAS, Kinija, nigs. 
8. — Kinų karo vadovybė da
ro planus dviems metams ka
riauti su japonais. Pažymima, 
kad japonai skaudžiai nusivy
lę. Jie nesatėkėję susidurti su 
kinų nepaprastu kovose atspa
rumu.

KAUNAS. — Dabar eina 
didelė statyba. Statoma arba 
baigiama statyti visa eilė na- 

BOSTON, Mass., rūgs. 9.mų ir nemaža remontuojama

PADIDĖIO MIRIMŲ 
SKAIČIUS

Harvardo universiteto mediki-l pastatytųjų. Statybose ir 
nės mokyklos vedamais tiri-įremtuose turi darbo apie 6,- 
mais randama, kad atšaukus , 000 žmonių. Prie statybos dar 
prohibicijų per paskutinius bų gerai uždirba ir vežėjai, 

Tik reikalinga paties proku- ketverius metus nuo alkoholio veždami statybinę medžiagų,
roro ir teismų pagalba. Kol mirimų skaičius dvigubai pa-Į Prie statybos dirba apie 2,000 
kas to neturima. , didėjo. vienkinkių vežimų.

re-

draugams: nepaisydami gyvy
bei pavojaus keli žvejai savo 
valtimis išplaukė į pagalbų be- 
kovajantiems su gyvybės pa
vojumi žvejams. Kai abu Dū
liai buvo iš jūros ištraukti, 
jie pajėgų jau neturėjo ir vos 
atsigai vėliojo.

METZ, Prancūzija, rag*»j 
9. — Mirė Metzo diocemj* < 
vyskupas J., B. Pelt, 74 nr. 
amž.

ORAS į
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien šilčiau; nepastovus 
oras; popiet numatomas lies 
tus su perkūnijomis.

Saulė teka 6:26, leidžia* 
si 7:08.
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IAetna kuadlen, tfaskyrus sekmadienius. 
Bendradarbiams ir korespondentams mitų negrųBna,

įti neprašoma lai padaryti ir neprlslundtama tam tiks
lui paSto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teis* tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypad ko
respondencijas sulyg ųavo nuotiOroa Korespondentų

' prado raiyti trumpai ir s Air lat (Jot galima raiomaje
BkaSindle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikas ir asmeniškumų. Pasenusios koreo- 
pondencljoa laikraitln nededamos

Redaktorius priima — nuo i vak ligi g vaL popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstyMss:

Metams —• ><.00: Pusei metų — <*.60; Trinia mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 70c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — »7.0S; Pusei metų 

<— |4.00. Pavienis num. te.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Seimo Atstovai Apie Amerikiečius

Sugrįžę iš Amerikos Lietuvos Selno na
riai A. Gilvydis ir M. Kviklys, “Lietuvos 
A-do” reporteriui papasakojo savo įspū
džius iš savo kelionės po Amerikos lietuvių 
•kolonijas. - 1 ,

Męs neabejojame, kad skaitytojams bus 
įdomu žinoti, kaip jiedu atsiliepė apie tau
tinę mūsų veiklų. Šiuo atžvilgiu pirmų vie
tų jie skiria lietuviams katalikams, apie ku
rių darbus taip sako:

“Be abejo, labai didelį tautinį ir kul
tūrinį darbų atlieka katalikų bažnyčia. 
Amerikos katalikų dvasininkai negauda
mi jokių atlyginimų iš valstybės, turi 
ypatingai daug parodyti darbo, takto ir 
pasiaukojimo. Ir didelis daugumas - jų 
iš tikrųjų dirba su dideliu pasiaukoji
mu. |Beveik prie kiekvienos lietuviškos 
parapijos laikomos yra 8-rių metų pra
džios mokyklos, kurių išlaikymas gula 
ant parapijiečių pečių. Mokytojas beveik 
išimtinai Sv. Kazimiero ar Sv. Pranciš
kaus seserys vienuolės. Teko aplankyti 
seseris kaaimierietes. C&kagoje. Jos tik
rai didelės pagarbos ir paramos vertos 
už tų kilnų lietuvybės ir labdaros dar
bų. Kazimierietės Čikagoje be pradžios 
mokyklų laiko taip pat ir mergaičių 
Akademijų. Panašių Audėnui jų laiko ir 
pranciškietės Pitsburge. Tose akademi
jose mokosi keli šimtai lietuvaičių. Ku
nigai marijonai yra įkūrę Marijanapolį. 
Tai pavyzdingai vedamas lietuvybės ži
dinys. Čia įkurta vyrų Akademija, ku
rioje mokosi per 100 lietuvių jaunuolių. 
Akademijos rektorius kun. Dr. Navickas 
maloniai priėmė ir papasakojo savo lai
mėjimus ir vargus. Reikia pasakyti, kad 
didelį, bet sunkų darbų dirba kunigai 
marijonai Atoerikoje. Susipažinus su A- 
merikos lietuvių katalikų darbu, tenka 
jį vertinti kaip teigiamų veiksnį lietu
vybei ugdyti”. i ■ , ,
Čia, žinoma, visai teisingai pasakyta. Ka

talikai, vedami gilaus tikėjimo jausmo ir 
gilaus patriotizmo, nesigailėjo nei darbo nei 
lėšų, kad steigti parapijas, statyti bažny
čias, mokyklas ir jas atlaikyti. Gilvydis ir 
Kviklys pažymi, kad prie lietuvybės palai 
kymo darbe didelį vaidmenį vaidina spau
da, organizacijos ir lietuvių radio valandos.

Apie mūsų, amerikiečių, spaudų jiedu 
sako:, • ' -

“Visa Amerikos lietuvių spauda, tai

išnyks, nes čia daug gražių pragiedru
lių pastebėjome”. -

, Čia reikia pridėti, kad šmeižtais užsi
imi! inė ja kairiųjų spauda. Ne tik iš kitur 
atvykųsieins svečiams, bet ir vietoje gyve
nantiems žmonėms darosi šlykštu, kai kai
rieji, ypač komunistai su socialistais ima 
koliotis, arba šmeižti jiems nepatinkamus 
asmenis. ' ,

Seimo nariai mano, kad nors komunis
tai ir da dienraščiu išleidžia, bet jų įtaka 
į visuomenę yra maža. Jie sako: “Mums 
atrodo iš tokių komunistų, kokie yra dau
gelis Amerikos lietuvių, Europos komunis
tai mažiausiai gali tikėtis bendrininkų. Jų 
labai didelė dalia yra per DecnudpnuOiuų nu
ėjusių į komunistus, ir jie juos paliks, kai 
tik ariau komunistinį sąjūdį pašaus ” — 
(mūsų pabraukta — “Dr.” red.)

t
Apie mūsų sroves pp. Gilvydis ir Kvik

lys taip sako: k

“Ryškiausios dabartinės srovės yna 
trys: katalikų, kairiųjų ir tautinė. Sun-

Penktadienis, rugsėjo 10, 1937 
- r .

Kun. Ri. P. Kneiiys

KRIKŠČIONYBE IR DARBININKAI

(Iš Federacijos Kongreso Knygos)
Tiršti, tamsūs dūmai ka- kurie dirbate ir esate apsun- 

muoliais verčiasi iš fabrikų Į kinti ir Aš jus paguosiu!” 
kaminų. Pasigirsta ir aštrus] (Mat. 11, 28). Ir kadk Kris-
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švilpimas, pertraukiųs rytme
čio iškilmingų tylų. Išgirdę 
tai, milijonai ir milijonai da
rbininkų skuba į fabrikus. 
Mašinos pradeda ūžti ir tren
kti, milžiniški katilai užver
da, keltuvai girgžda ir braš
ka; visur judėjimas, visur ei
na darbas. Ir tikrai pildosi 
šventojo Rašto žodžiai, “žmo
gus sutvertas dirbti, kaip

Darbininkai užima labai 
ku būtų pasakyti, bet atrodo, kad para-' svarbių vietų gyvenime. Ir 
pijome oficialiai priklauso vidutiniai a-1 reikalinga tat žinoti kų Kri-

paukštelis skrajoti” (Jobo 5J kos gyvybės dalininkai ir ti- 
7).

pie 60 nuoš. lietuvių, tačiau yra gana 
daug neprisirašiusių parapijoms, bet pra
ktikuojančių katalikų. Jų (praktikuoja
nčių katalikų) turi, kaip minėjome, net 
ir kairiosios srovės. Tačiau visos trys 
srovės dar yra susiskaldžiusios į mažes
nes grupeles, kartais griežtai tarp sa
vęs kovojančias. Tai silpnina lietuyiškų- 
jį atsparumų ir' palengvina pačiam lie
tuvių 'nutautimui. Nors daug kuo gali
ma pasidžiaugti, vis dėlto kiek Lietuva, 
tiek lietuviškai galvojų išeiviai, norėda 
mi nutautėjimų jei nesustabdyti, tai bent 
.jo tempų kiek tik galima sulėtinti, tu
rėtų gerokai sukrusti. Čia, atrodo, y ga
lėtų visos lietuviškos srovės rasti ben
drų kalbų, jei tik ir pati Lietuvos visuo
menė, kiek tik galėdama, parodytų pa
ramos ir noro pažinti Amerikos lietu
vius, nes jie toli gražu nėra tie dauge
lio iš pavienių asmenų įspūdžių sufor
muoti “amerikontai”, bet dažniausia y- 
ra, kad ir kritiškai nusiteikę galvojų, 
geros valios ir norų lietuviai”. \

pasiryžėlių darbas. Jiems šiuo atveju jiems rūpėjo aukščiau iškelti tuos asmenis,
tenka daug daugiau pakelti sunkumų 
nųi Lietuvos lietuvių spaudai. Tad ir 
tas kai kurių reikalų subiznierinimas, 
kuris svetimas Lietuvos lietuviai ir nuo 
kurios nėra laisva bet kurios krypties 
Amerikos lietuvių spauda, lieka visiš
kai suprantama ir kai kuria prasme pa
teisinama. ' t,* ?%<*“* % • 

“Šmeižtai, priešingos nuomonės neger
bimas, dažni reiškiniai. Manytume, kad 
ir tai pareina nuo tų, pavadintume, gy
vybinių aplnikybių, kurios. ir sudaro 
spaudos kultūringumui varžtus. Jei ir 
galima būtų padaryti kai kurių priekaiš
tų, tai tenka pasakyti, kad iš Amerikos 
lietuvių spaudos galima daug ko ir pa
simokyti. Amerikos lietuvių dienraštyje, 
kuris beveik prilygsta turiniu Lietuvos 
dienraščiui, dirba du-tris ar net daugiau 
kartų mažiau darbininkų. Jie turi tikrai 
“kovoti dėl būvio”, parodyti daug ini
ciatyvos, gajumo, sumanumo. Norėtųsi 
tikėti, kad Amerikos lietuvių bet kurios 
krypties spaudoje pasitaiką šiurkštumai

Kurie yra jų partijos rėmėjais.

Jei Seimo (kurio nariai nebuvo išrinkti 
demokratiškai) atstovai, kaip jie patys pa
sisakė, Amerikoj buvo “visur širdingai” su
tikti, tai dėl to, kad jie keliavo drauge sa 
sportininkais. Iš sportininkų ekskursijos 
m i vienas nebuvo išskirtas. Visi buvo lygiai 
nuoširdžiai priimti ir vaišinami. Daug žmo
nių nei nežinojo, kad sportininkų tarpe yra 
politikų. Kad atstovai būt važinėju atskirai 
nuo sportininkų, ir sportininkams būt buvę 
sveikiau ir tada būt galima kalbėti, kaip at
stovai buvo priimti.

Chicaga seniai žinoma, kaipo didelis 
geinblerių lizdas, kurio niekaip nepajėgiama 
išardyti. Mėginimų buvo. Politikieriai prieš 
rinkimus visada pažada miestų valyti. Bet 
po rinkimų pažadus gana greit pamiršta. 
Pastaruoju laiku p. Courtney, valstybės pro
kuroras pradėjo raginti miesto, ponus susi
rūpinti genibleriavimų didėjimu. Ar jo pa
raginimų žodžiai turės bent kiek reikšmės, 
pamatysim e netolimoje ateityje.

kščionybė turi pasakyti dar
bininkų reikalais. Krikščiony
bės mokslas darbininkų klau
sime yra nuoseklus ir platus. 
Kad pilnai ir aiškiai j| iš
dėstyti reikėtų parašyti ke
letu storų knygų. Aš gi čia 
galiu tik bendrais bruožais 
paliesti vienų kitų klausimų. 

Kristų ir darbtafaM

Jėzaus Kristaus žodžiai: 
“Aš atėjau ne panaikinti, bet 
išpildyti” (Mat- 5, 7), ryš
kiai nusako Jo pažiūras į 
darbų. Visas Senasis Testa
mentas yra garbės giesmė da
rbui. Jis prasideda aprašymu 
Dievo pasaulio sutvėrimu. 
Kristus tų darbo garbę tęsia 
Savo žodžiu ’lfr veiksmu. Jis 
išaukština irM pašvenčia dar-

* bų. Darbui priduoda rei- 
’ Dėl to, kiek musų tarpe yra katalikų k&Iu^ ir sįelų^ Pijęs Jo atėji- 

ir nekatalikų tuo tarpu nesiginčysime. Tai
paliksime statistikos žinių rinkėjams. Tačiau 
dėl bendro srovių darbo tenka tiek- pasaky
ti: nei su kairiosioms grupėms ir net nei su 
tautininkais katalikai jokio bendro darbo 
negali dirbti, nes jos yra grynai bedieviš
kos, kai kurios priešvalstybiškos. Tos sro
vės, neišimant nei tautininkų, su dideliu įnir
timu kovoja prieš Bažnyčių, kiekviena pro
ga užgaulioja katalikų žmonių jausmus. Ir 
dėl to, kiek buvo mėginimų sueiti į bet kokį 
bendrų darbų, nieko iš to neišėjo. Ir tol, 
kol kairieji ir taip pat tautininkai neišsiža 
dės tų šlykščių priemonių, kokiomis jie ko
voja katalikus, katalikams su jais nėra ir 
nebus pakeliui.

Tiek dėl atstovų patarimo.
Bendrai imant, Gilvydis ir Kviklys ga

na objektingai papasakojo žinių iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Reikia pasakyti, kad 
jie drąsiau tas žinias pasakojo negu jų ben
drakeleivis 44 Liet. Aido” atstovas p. Alan
tas. Kai kurioae vietose, žinoma, pastebima 
vienpusiškumų. Bet dėl jų nesistebime, nes

mų į darbų žiūrima su panie
ka ir pažeminimu. Graikai ir 
Romėnai darbininkus vergais niekeno duonos dovanai, bet
laikydavo. Nt|t įr tas garsu
sis Graikų išminčius Platonas 
pasakė, kad visokis darbas 
žmogų žemina ir jis privalo 
būti atliktas vergų, o uždrau
stas šalies piliečiams.

Kristus atėjo. Būdamas a- 
mžinasis Dievo Sūnus, Jis 
tapo darbininko Sūnumi. Ir 
Jis visai nepyko, kada Jo 
priešai pažeminančiai sakė: 
“Ar Jis ne dfįilydės Sūnus?” 
(Mat. 13, 55>. Savo jaunys
tės dienas Jis praleido Naza
rete prie dailydės darbų. Ir 
Jis sakė: “Dievo Sūnus atė
jo, ne kad Jam tarnautų, bet 
kad Jis pats tarnautų kitie
ms” (Mat. 20, 28). Apašta
lus Jis pasirinko iš darbinin

jiedu, ar šiaip ar taip kalbėsime, atstovavo 4mOnin Ir tas Apaštalu ** darbo vertę Kristaus mok- 
tik vienų Lietuvos partijų. Suprantama, | ^ žmonių Ir tas Apaštalų

išrinkimas yra garbės vaini- sl° Šviesoje. Savo pavyzdžiu
kas darbininkų žmonių luo
mui. Kristus, Dieviškasis Da
rbininkas taip išaukštino da
rbų, kad vėliau net karališ
kos kilmės Krikščionys ėjo 
mėkytis įvairių rankų amatų.

Pasauly pirm Kristaus da
rbas buvo nelaimė; Kristus 
parodė, kad darbas nėra pa
žeminimas ar Dievo bausmė, 
bet žmogaus prigimties įsta
tymas, ir tai garbingas įsta
tymas. Ir jei Kristus, Dievo 
Sūnus, nevengė darbo, tai 
ar žmogus turėtų nuo jo ša
lintis? Kristau}* stebuklingas 
įvairių ligonių išgydymas ar 
nebuvo daromas, kad tie žmo
nės, atgavę kūniškas jėgas, 
galėtų dirbti savo luomo dar
bus? Ar ne darbininkus Jis 
kvietė prie Savęs, sakydamas: 
“Ateikite prie, Manęs visi,

tus kviečia darbininkus atei
ti prie Jo ir apturėti Jo pa
laiminimų, Jis tai daro kai
po vyriausias Darbininkas pa
saulio istorijoje. Jis yra Die
viškasis Darbininkas, bet tik-

Šiandien ant savo delno de-|
du jums P. G. Gaudo dainų 

rai darbininkas, nes Jis dirbo'apįe Marąuette Parkų, kurį1
sunkų rankš darbų. Ir Savo 
darbu Jis taip išaukštino da
rbų, kad Krikščionys darbi
ninkai tikrai yra Jo dieviš-

kri Kristaus Darbininko bro
liai.

Apaštalai ir Darbininkai

Kaip Kristus išaukštino ir 
palaimino darbininkų luomų 
pats būdamas Darbininkas, 
taip darė ir Apaštalai.

Sv. Povilas Apaštalas Efe- 
zo kunigams kalbėjo: “Aš ne
geidžiu nė kieno sidabro, au
kso ar drabužio. Kaip jūs pa
tys žinote, nes mano ir tų, 
kurie su manim, yra, reikme- 
nei tarnavo šitos rankos. Vi
same aš jums rodžiau, kad, 
taip dirbant, reikia šelpti si
lpnieji ir atsiminti Viešpaties 
Jėzaus žodžius, nes Jis pasa
kė: “Laimingesnis dalykas 
duoti, kaip-imti” (Apd. 20, 
33). Tesalonikiečiams jis ra
šo: 4‘Jūs, broliai, juk atsime
nate mūsų darbų ir nuovar
gį. Mes darbavomės dienų ir 
naktį, kad nevieno jūsų ne
apsunkintume. Taip mes skel
bėme jūsų tarpe Dievo evan
gelijų... Meg nebuvome tarp 
jūsų neramūs ir nevalgėme

dirbome dienų ir naktį, varg-
darni ir nuvergdami, kad ne- , Diena _ dide|ia piknikaS) vi 
apsunkintume nei vieno jūsų. L Illergai{ių na„
Ne kad mes nebūtume ture-'(lai Nors oras buvo ir ne. 
ję galios, bet kad duotum' kartais ir apsiniau.
save kaip pavyzdį jums ue|kllavo, „„„ ka,p kur>-
kloti mus , (2 Tesal. 3, 7>., pjjiUaclelphijoi. Camdene ir Korintiečiams jis raSė: “Bū )Scrantone ir lijo> tafiau mf|. 
damas pas jus ir stokodamas. tautiejiai to „epa;sS. Jau
ak nebuvau nei vienam ap- kai-įa pasiruošta, tai reik ir 
sunkinimas... visuose dalykuo J važįuoįį
se aš saugojaug būti jums ap«Į Taigj jr važiavo visais ke- 
sunkinimas ir toliau saugo- jjajs: jr aatobusais ir auto-
siuos” (2 Kor. 11, 9).

Ir šv. Povilai buvo ne tik tantinės^minios. Į šių Lietuvių
uolus Kristaus Evangelijos 
skelbėjas^ bet tikras darbo 
Apaštalas. Į darbininkus jis 
kalba, kaip vienas iš jų, ir 
kaip t/y, kuris pilnai supran-

jis ne tik darbų išaukština 
bet davė didžių socialinę. pa
mokų, būtent, nevengti pa
saulio ir jo pareigų, bet ja# 
sutikti ir tinkamai atlikti. Jei 
pagonių pasaulis į darbų žiū
rėjo su panieka, Sv. Povilas, 
Kristaus vardu jį pakėlė į 
garbės vietų. Darbininkai ir
darbdaviai turi visuomet at- lai apt4ėsti užkandžiauja ir la. Visi tikisi išlošti, visi
siuiinti, kad Kristus darbų 
pašventė, kad darbininkai y- 
ra Kristaus broliai, “kiti Kri-

(Bus daugiau)

— Daugelis šiandienini 
kultūros ir civilizacijos vadų 
buvo beturčiai vaikai.

— Bet daugelis ir žūva per 
daug pasitikėdami pirmu pa
sisekimu.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i

dabar yra užponavoję WPA Kų tas platus cementinis 
projektai. Kai kuriems ši dai- j Kaspinas ten gera daro ? 
na, gal, ir nepatiks, ale leis- Kų tas Antras vingiotinis, 
kim autoriui pasakyti, kų jis]Kurį pakraščiais nūn varo? 
mislija. Daina prasideda taip: I Jie pergnybė ir suskaldė,

Jeigu būčiau aš galiūnas,
Tiesiai imčiausi už darbo 
(Koks gi jautrus Gamtos sūnus
Tyli matant kaip jį ardo?) 

Skriesčiau greitai į Marąue-
, - , (tte

Lietuvių gražųjį parkų, 
Ten, kur jį valdžios projekto 
Įnagiai ir žmonės darko.

Visupirma išardyčiau 
Sustatytas ten pašiūres, 
Gadintojus greit išvyčiau, 
Nors likimas jų paniuręs.

Versčiau žemyn tiltus baltus, 
Kad ir marmuro daryti;
Ir, išplėšęs stiebus šaltus, 
bučiau vėl medžius daikstyti.

Gal ir vėl tad mus džiugintų 
(Ateity strazdų dainelės,
Gilus jausmus atbudintų,
Kai bernams kuklios mergelės.

LIETUVIŲ DIENA PAVYKO
* -

Sesuo Kląrisa Iš Chicagos Laimėjo Naują 
Plymouthą

NEWT0WN, PA. — Rug
piūčio 29 d. seserų Kazimie 
riečių Juozapo Marijos Vilo- 

i je buvo suruošta Lietuvių

mobiliais ir suvažiavo tflks-

Dienų teikėsi atvykti ir J. E. 
vysk. M. Reinys iš Philadel- 
phijos, kur tomis dienomis vi
zitavo lietuvių parapijas, S 
kunigų lydimas. Kaip jam pa
tiko ši Lietuvių Diena! Apėjo 
visų piknikų, visų didelį so
dų, .visus maloniai šnekinda
mas, klausydamas gražių dai
nų, orkestro, pasigėrėdamas į- 
vairiais žaidimais, loterijomis, 
sportu ir šokiais.

Vjęi kupini ūpo. Iš tolo tai 
vienas klegesys: vieni žaidžia, 
kiti šoka, kitur vėl dainuoja, 
kitur vėl atskirų šeimų sta-

vėdindainiesi traukia alutį, ( laukia, kurio bilietas bus lai
tai vėl kiti įvairiose loterijo- niingas. Ir ne po ilgam knn. 
se bando laimę. O jau vai- Valančifinas paėmęs iš mer- 
šingumas! Tikras lietuviškas j gaitės bilietų praneša, kad
vaišingumas! Bandyk tik pa
sisukti prie šeimyninio stalo, 
tai tuoj tave į glėbį ir turi 
išgerti ar alaus stiklų, ar pa
ragauti lietuviškos dešros, ar 
kumpio, ar “šuniuko*’ su ko
pūstais, ar bent cigarų pri 
imti. Apie 7 vai. pradėjo smu 
lkiai lynoti. '

Po to Kedzie gatvė irtų 
Smarkiau, neg išpuvę kluo-

i (nai;
Tad galiūnų visi girtų, 
Keiktų, bet, nekurie ponai.

TliF

Sugadino visų plotų;
Jie užsmaugė ir sušaldė 
Kvapių žalvę Dievo duotų. 

Kai tik miesto bulavarai 
Bus užspringinti mašinų;
Tada siaus ten klaidūs garaj 
Tvanki smarvė gazolino. 

Stings tad nervai moterėlių, 
Plaks neramiai širdys jųjų, 
Kad sviediniai jų vaikelių 
Lėk prie gatvių mirtingųjų. 

Kelkit asmens ypatinės, 
Pievos, gojaus, arčios deivės! 
Matot, irsit jūs palapinės — 
Betgi esat jau išeivės!

Tad sustokit, meldžiam jūsų, 
Netoliau už Palos ribų; 
Ten daug vietos, kur nėr 

<5 t • , ; (trusų,
Darkytojų ar jų tipų.

P. G. Gandas.

— Ką, vyrai, ar nebijot ly
taus, ar dar nemanot grįšti?

— Na, po paraku, ūšbuvoin 
visų dienų ir dar neišgėrėm 
viso alaus, tai ko mums sku
bintis, ne cukrus — nepras- 
kies, dar reik duoti sesutėms 
uždirbti, nes mes jas 'mylime, 
jos gražiai auklėja savo aka
demijoje mūsų dukreles, reik 
dar palaukti didžiausios lai
mės, Plymoutlio lošimo.

— Jurgi, ar daug turi ti- 
kietų Plymouthuii

— Kų, po kvarabų daug tu
rėsi, kad praeitų savaitę dir
bau tik 2 dienas mainose, bet 
2 knygutes visgi paėmiau (20 
tikietų) ir tikiuosi išlošti, nes 
jau mano “Fordas” senas.

— Jurgi, ar šiaip ubags, ar 
taip ubags, imam dar bent po 
vienų knygutę, nes jau tuoj 
bus lojimas.

— Na, mat tave šimts pi 
kių, imam, mažu šitie pas! 
tiniai bus pu giliukiu... Ir 
nusipirkę dar po vienų kny
gutę skubina Jurgis su Jokū
bu prie loterijos. Štai, jau 
prasideda ir loterija. Dvi ma
žos mergaitės traukia bilie
tas. Juos tikrina kun. Valan- 
čiūnas. Užviešpatavo gili ty-

tuoj

B

jau Plymouth laimėtas.
— Kas, kas laimėjo, klau

sia visi gi kun. Valanči finas, 
žiūri į visus ir juokiasi.

— Kas norite laimėti? klau
sia.

— Aš, aš, aš..., pasigirdo 
balsai.

(Tęsinys 3 pusi.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMUI 
SKIRIAMOS STIPENDIJOS

LIETUVOJE

(L. P. žinios)

Šioje gadynėje tautos ban
do vieną, kitą pažinti ir sant- 
tvkiauti ne tik diplomatinėje, 
ekonominėje, bęt ir kultūri
nėje srityje: jos pasikeičia 
profesoriais, priima svetimša
lius studentus ir siunčia savo 
studentus svetur studijuoti. 
Pavyzdžiui New Yorke veikia 
“Institute of International 
Edueation”, kuris tarpinin
kauja AVnerikos universiteta-

galėtų būti naudingi Ameri
kos visuomenei kaipo Lietu
vos kultūros žinovai.

Tam tikslui Lietuvos vy
riausybė yra pasiryžusi jau 
Šį rudenį suteikti penkiems 
studentams dvimetines stipe
ndijas neišskiriant' ir pašal
pos kelionei. Kandidatai, nuo-, 
širdžiai norintieji šia proga 
pasinaudoti, tegu neatidėlio
jant siunčia savo prašymus, 
lietuviškai parašytus, Lietu

ms ir kolegijoms iš vienos * vos Pasiuntinybes Vašingtone 
pusės ir kitą kraštą univer- adresu. Prie prašymo geisti-
sitetams iš kitos pusės. Lie
tuva irgi yra linkusi prie to
kios sistemos prisitaikyti nors 
ir kuklioje formoje.

Pirma negu sudaryti pasto
vius santykius su šios šalies 

kštojo mokslo įstaigomis, 
tuva geistą patirti prak

tiškumą tokio plano, kad nors 
keletas baigusią Amerikos au
kštąsias mokyklas lietuvią 
jaunuolią atvyktą Lietuvon 
papildyti savo kolegijinį mo
kslą lituanistikos dalykais: 
pasitobulinti lietuvią kalboje, 
pažinti lietuvią literatūrą, is
toriją, geografiją, ekonomiką 
bei kitus šios srities dalykus, 
kad tie jaunuoliai užbaigę sa-

na prijungti autobiografiją ir 
įrodymų apie kolegijos ar uni
versiteto baigimą. Reikalin
gas lietuvią kalbos bent toks 
mokėjimas, kad galėtą lais
vai klausyti pamokas ir dar
buotis seminaruose. Jei kan
didatas prie prašymo dar pri
jungtų ir žinomos įstaigos ar 
visuomenės veikėją atsiliepi
mui, tai būtą tvarkoje.- Kan
didatų prašymus Pasiuntiny
bė persiųs į Lietuvą ir tenai 
atatinkama švietimo įstaiga 
juos peržiūrėjusi nutars ir 
praneš, kurią kandidatų pra
šymai patenkinti.

Lietuvos Pasiuntinybė

ir liaudies meno eksponatą, o 
kai kuriuose tą kalbią inven
torizuota įdomesni statiniai; 
iš ją vienas yra buvusi kaimo 
karčiama, kurią Lietuvoje jau 
mažai yra išlikę. Plaučiškią 
km. inventorizuota viena so- 
dyba ir įsigyta būsimam Tė
viškės Muziejui senovinė bū
dingos statybos daržinė; Dro- 
biškią km. inventorizuota li
ninė; Samesto Mm. — senas 
svirnas; Apidinią km. — dvi 
dūminės pirkios; RipaiČių km. 
— sena sodyba ir lininė su 
dviem krosnimis!

Visa ši medžiaga bus lai
koma V. D, Kultūros muzie
jaus archyve ir ateityje pa
tarnaus etnografinio mokslo 
tikslams.

Per tą mėnesį ekspedicija 
yra surinkusi apie 400 įvai
rią etnografinią eksponatą,

padaryta ąpie 600 būdinges 
i'ią foto nuotrauką, padaryti 
fotografijomis ir piešiniais 
iliustruoti aprašymai kailią 
dirbimo, stogo dengimo, puo
dą dirbimo ir t.t. Ateityje 
nusistatyta, kur tik bus ren
kama etnografinė medžiaga, 
tame valsčiuje ar apskrityje 
surengti ir to krašto etnogra
finės medžiagos parodą.

Ši ekspedicija tokią paro
dą buvo surengusi Saldutiš
kio miestely.

Apskritai, įvairiais istori
niais paminklais, tautodaile, 
tatuosaka ar etnografija pas
kutiniuoju laiku labai susi
rūpinta, nes kiekviena pavė
luota diena neša nepadengia
mus nuostolius Lietuvos mu
ziejaus.

PLATINKITE "DRAUGA’’

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
KLAUSIMAS. Ar teisybė, 

kad visi nepiliečiai neteks da
lijo prie WPA darbą!

ATSAKYMAS: Federal Re- 
lie'f Appropriation Bill, kaip 
Kongreso buvo pravesta, a- 
teiviai, kurie atvyko nelega
liai, ir ateiviai, kurie neturi 
pirmąją popderą, negalės gau
ti darbo prie WPA. Ir tie, 
kurie dabar samdomi, bus 
atstatyti. Kaslink ateivią, ku
rie išsiėmė pirmas popieras 
prieš birželio 29 d., 1937 m., 
jie galės gauti darbo, bet pi
rmenybė bus duota karo ve
teranams ir Amerikos pilie
čiams, kurie reikalauja pašal
pos.

KLAUSIMAS: Girdėjau,
kad valdžia skolina filmas a-

pie moteris industrijoje. Ko-
. kios yra tos filmos ir kaip 
| klubas, kuris turi judamąją 
i paveikslą aparatą, gali gau- 
j ti tokią filmą!
| ATSAKYMAS: Yra trys to 
kios filmos (1) “Behind the į 
Scenes in the Machine Age”, ! 
trijų reel’ią filmą, kuri per-( 
stato moterą darbininkių pro- 

. blemą produkciją industrijo- J 
se; (2) “Within the Gatės”, 
pasaka apie vatos ir audinią 
fabrikus.; (3) Filmą apie Mo-• I
terą ^piurą. Jos skolinamos 
atsakomoms organizacijoms, 
kurios turi užmokėti pasiun
timo ir sugrąžinimo išlaidas 
iš ir į Washington, D. C.

KLAUSIMAS: Kaip ūkini
nkas gali pasiskolinti pinigą

trumpam laikui, kad nusipir
kus daugiau gyvulių!

ATSAKYMAS: Pirtnas žin
gsnis yra — paduoti aplika
ciją, kurią galima gauti iš 
kiekvieno 500 vietinių ofisą 
Production Credit Associa- 
tion. Tai vienutė Farm Cre
dit Administration. Jeigu pa
skola būna užgirta, tai apli- 
kantas gauna kredito laišką. 
Kadangi C. A. yra koope
ratyve kredito organizacija, 
tai kiekvienas pasiskolintojas 
turi sutikti pirkti nuo tos or
ganizacijos nors 5 nuoš. pas
kolos. Smulkios informacijos 
apie kreditus taipgi surašą 
vietinių ofisų, kur aplikaci
jas reikia pasiųsti, galima 
gauti iš Production Credit 
Commiissioner, Farm Credit 
Administration, Washington, 
D. C.

vo studijas Lietuvos Univer- 2622 — 16th st., Northwest, 
sitete ir sugrįžę Amerikon į Washington, D. C.

KAIP SAUGOMAS LIETUVOS
ETNOGRAFINIS TURTAS

Vytauto D. Kultūros muzie
jus jau kuris laikas, kai rū
pinasi etnografinės medžiagos 
rinkimu ir stengiasi apsaugo
ti šiuos nykstančius kultūri
nius turtus. Nors dar ir nėra 
išspręstas Tėviškės Muziejui

Šiam darbui įgyvendinti V. 
D. Kultūros muziejus š. m. 
birželio 25 d. vienam mėne
siui pasiuntė į Linkknėną va
lsčių, pademarklinės rajoną, 
penkių asmenų ekspediciją 
minimai 'medžiagai rinkti. Ek-

vietos parinkimo klausimas, , spedicijoje dalyvavo V. D. i 
tačiau V. D. Kultūros unuzie- j Kultūros muziejaus etnogra- 
jus, susižinojęs su Žemės Ū-. finio skyriaus vedėjas A. Eū- 
kio Ministerija dėl šiemet kštelė, V. D. Kultūros muzie- 
skirstomu į viensėdijas senų jaus sekretorius V. Kuprevi- 
kaimų nutarė, kiek bus gali-Į Sius, dailininkas V. Jurkūnas, 
ma, esamą šiuose kaimuose kiaulių “Aušros” muziejaus 
etnografinį turtą išsaugoti: bendradarbis K. Dambraus- 
senas sodybas aprašyti, o at- kas ir fotografas J. Timukas. 
skirus eksponatus surinkti ir Šios ekspedicijos tikslas bu
atgabenti į V. D. Kultūros 
muziejų.

LIETUVIŲ DIENA 
PAVYKO

(Tęsinys iš 2 pusi.)
— Ne, visi negalite laihiė- 

ti ir rodydamas bilietą skai
to, kad Plymouthą laimėjo

vo sistematingai ir nuodug
niai ištirti ir užfiksuoti vie
toje pasirinktą kaimą būdin
gesnes sodybas ir jose esamus 
etnografinius paminklus; da
ryti tikslius sodybą planus; 
trobesių brėžinius su piešto
mis ir fotografuotomis deta
lėmis; aprašyti su sodyba su
siję etnografiniai objektai. Be 
to, dar norėta atkreipti dė-Klia^isa iš Chicagos.

Gerai, gerai, by tik se- -mesys į tipingesnius statinius
išlošė, tai nebus niekam 

pavydo, pasigirdo balsai.
Po loterijos pradėjo labiau 

lyti, taigi visi ir skubinosi į 
namus. Bematant prisikimšo 
autobusai, automobiliai, ir tik 
skubėk trauktis iš kelio, tik 
plerpsi, tik švilpia, tik lekia 
viens po kitam...

Ir tuoj pasidarė tuščia, kaip 
po vainai...

-r- Kad daugiau tokią link
smą ir smagią piknikų suruo
štų SesutėR, kalbėjo skirsty
damiesi mūsą tautiečiai.

— Gerai, by tik visiems pa
tiko, tai kitą met bus dau
giau. O dabar, ačiū visiems, 
gerb. tautiečiams, už atsilan
kymą ir Juozapo Marijos Vi
los akademijos palaikymą 
l>ievas teatpildo visiems...

(Bijūną*

ir stengtis juos įgyti ir per
kelti į busimąjį Tėviškės Mu- I 
ziejų.

Savo darbui ekspedicija pa
sirinko dar visai netyrinėtas 
vietas, esančias toliau nuo 
didesnių kelių, nes čia buvo 
tikėtasi rasti daugiau senes
nių mūsų kaimą kultūros pa- •' 
minklų. Į )

Ekspedicijai darbą pradė
jus, pasirodė, kad iš tikrąją 
neapsirikta pasirenkant tą 
vietų, nes medžiagos gausu
mas ir josios etnografinė ve
rtė ekspedicijos reikalavimus 
šiuo atžvilgiu visiškai paten
kino.

Ekspedicija per vieną mė
nesį aplankė Linkmenų ir 
Kuktiškių valsčių 23 kaimus. 
Visuose šiuose kaimuose su
rinkta įdomesnių etnografinių

LEWIS
4716 S. Ashland Avė.

KVIEČIA JUS ATSILANKYTI Į

Grand Opening
.......................į.. ............|....I. i| ....... ................

*♦ « ♦ ♦ ♦ ♦♦ »■»»♦.♦ ♦

ANSuN
WKM
Visi Kviečianti Atsilankyti!

JO NAUJOS IR GRAŽIOS KRAUTUVES

Paroduojant Sensacinę Aragon — Trianon šokių Orkestrą 
• ___ ___

Anson Weeks
Asmeniškai, ir jo 13 instrumentų orkestrą

Dalyvaujant pažibai JACKIE HELLER kaip M. C.
\ (dėka College Inn — Hotel Sherman) ,

* kurs dainuos jūsų mėgiamąsias dainas
Taipgi dalyvaujant

Jūsų Mylimom Lietuvių Radio Žvaigždėm

DYKAI! SOKIAI—PRAHOGOS DYKAI!
PASISTIPRINIMAI

WM. A
4716 SOUTH ASHLAND AVENUE

, • * • . - • / I '
“FINE CLOTHING for MEN and-WOMEN on CREDIT SINCE 1909”



maraus Penktadienis, rugsėjo 10, 1937

VERTA PRISIMINTI VYSK. KANKINIO 
T. MATULIONIO KILNIUS ŽODŽIUS

skyrių? O ir senieji skyriai paleido link Detroit. Važiavau 
vos dūsauja besibaigiant se-'su J- Smailiu.

’ najai kartai. O kur eina mū-| Ka<ia buvo sumanyta įstei- 
sų naujoji — sekanti karta?! gli R;,ug08 kūrinį “Vargo 
- Jos Feder. apskr. susirin-j \fokykla“ j Lietuvių kamba
riuose ir leder. skyrių mi- Fjttsz universitete, jo kaikiniuose 

sirinkimuose kaip ir nesima
to!..
• Meksikoje, Rusijoje ir Is-

tai ję daro teisėtu kūnu vesti 
lietuvių tarpe Katalikų Ak
cijų, prie kurios taip dažnai 

taip nuoširdžiai ragina vi
so pasaulio tikinčiuosius Jo 
ftventenybė Popiežius Pijus 
XI.

Atsisveikindamas su jumis, 
Amerikos lietuviai katalikai, 
ir prisimindamas jūsų tarpe

XXV Federacijo-s Kongrese, 
rugp. 21 d., 1935 m., Pbila.,
Pa., garbingos atminties, kan
kinys vyskupas# T. Matulio
nis, laimindamas Federacijų 
prabilo sekančiai:

“Važinėdamas po Jungtines 
Valstybes patyriau jūsų, A- 
nierikos lietuviai, religingu
mų ir lietuviškumų. Jūs pa- 
statėte ir užlaikote daug gra
žių bažnyčių, įsteigėte daug 
mokyklų, suorganizavote visų 
eilę draugijų, organizacijų ir 
šiaip jau kultūrinių bei reli
ginių įstaigų. Tai padeda
jums išlaikyti šventų religi- _ . .. . ¥.. . , ,. . , i drauge su na veikiančiastt ir mums brangių lietuvybę. | 
Bet taip pat^ pastebėjau, kad i 
jūsų, brangieji amerikiečiai, 
religinis ir tautinis veikimas; 
galėtų būti dar darnesnis, la-1 
biau organizuotas ir išplėstas.

na buvo nemaža. Bet uolus 
tėvynainis J. Smailis pasiūlė 
tokį sumanymų: gauti de-

panijoje upeliais sriovena ka- gindH gerų lietuvių, kad au- 
talikų kraujas už tikėjimų į kotų gimtą joierįų įr kad 
Dievų. Matome kaip ir čia, A-;aid “Vargo Mokyklos’’ būtų 
menkoje, sparčiai organizuo- • j,? vardaį įražyti auksinėm 
jasi bedievių bendras frontas rajjen. Sumanymas įvykdin- 
panaudodamas gudriausias tas Nuvažiavus į Detroit, 
priemones ir mūsų pačių ne- tuojnu gauta šimtinė j Smai.

lio ir dr. J. Joni kalcio. De-

svečias Kviklys aukojo $15, 
dr. Kiela $5.00, Juška pasi
žadėjo kitų kartų. Taigi, vai
šina ir pinigų duoda.

Nueinu pas “Margutį“. Va
nagaitis sako: “reiks kelias 
vištas pagauti dėl Liet. ka
mbario“. Nors yra prisidė
jęs, bet ir dar žada. Ar gi 
nemalonu? Na, sako, “Mar
gučio“ radib valanda yra 
pašvęsta dėl lietuvių, tai, sa
ko, turi pranešti, kad baigia

gota Sutkaitytė, mūsų viena-,vyko atostogoms.
tinio lietuvių banko iždininkė 
prisidėjo su savo šimtine. Pa
likau linksmas rasdamas to
kių paramų nuo brolių ir se
serų lietuvių. P. Pivaronas

Svečias apsistos apaštališ
koj delegatūroj Washingtone.

girdėtų apsileidimų.
Argi čia ne permazas pai- t10įte Smailienė ir Duvan .- 

symaa. apie P ederacijos orga- (JuvJjynyto pasižada paimti 
praleistas dienas, trokštu, kad nizavimų, kad jos skyriai bū-1knygelį kolektavimui. Pavai- 
Visagalis Dievą* laimintų vi-(tų stiprūs visose mūsų para-,-;no įr igiei<jOt Aplankau gi- 
sas jūsų gražias pastangas iš- pijose po vadovybe mūsų ge- minės \i- leidžiuos link Chi- 
ri laikyti ištikimais Kristaus r^- klebonų ir gausingi būtų cag()S< Pakeliui sustojau So- 

Feder. apskrities susirinkimai ((laį ilkk) J)as Bačiūnų. Ra- 
taipgi po vadovyste mūsų dva dau vkSuiy Marijonų Rakaus-

Ptžnyčiai ir Tėvynei, kad Jis 
•aimintų jūsų vienytojų — A. 
L. R. K; Federacijų ir visas 

or-
anizacijas.

Jūsų Kristuje,

sios vadų, inteligentijos, pro- 
fesijonalų. Vieni pasaulionys, 
bt savo dvasios vadų, susirin- 
.kimuose yra bejėgiai ir jau- 

t Teofilius Matulionis: čiasi lyg atstumti. Kodėl nei « • 1 • 1 1x11*
Vyskupas

Brangieji lietuviai katali- 
Dėl to aš labai džiaugiuos jū- kai! Prieš du metus į. mus
sų veikimo centro — Ameri
kos Lietuvių R K. Federaci
jos rūpestingumu sutelkti į 
krūvų visas lietuvių katalikų 
organizacijas ir draugijas, vei 
kiančiai įvairiuose šio krašto 
^liestuose, bendrai katalikių 
tai ir tautiškai Akcijai. Tiek 
daug gražių darbų nuveikusi 
praeityje Federacija ir dabar

taip prabilo vyskupas kanki
nys. Kankinys, nes Rusijos 
bolševikų buvo pasmerktas 
kankinimui, kad atsižadėtų 
ne tik kunigystės, bet ir tikė
jimo. . ., \,

Kankintas per daugelį me
tų ir tai žiauriai — žvėriškai. 
Visas kančias išlaikė, bet ti
kyboje pasiliko uola, nors ka-

taip rūpestingai besistengda-, nkirimai jam sveikatų pakir- 
rna sudaryti bendrų lietuvių to. lr, štai, Dievo ranka iš- 
katalikų frontų Bažnyčios ir veda vysk. T. Matulionį per- 
tautos darbams dirbti, turėtų galėjusį bedievybę, iš pragari- 
susilaukti nuoširdžios para- škų kančių.
mos ir kunigų, ir pasauliečių 
katalikų inteligentų, .ir dar-

Vysk. Matulionis

parodyti didesnę katal. akci
jų? J. K

Sekminga Kelionė 
Kultūriniu Atžvilgiu

kaitę, Jaeluvos Operos dai
ru inkę. Kuriantis neprikl 
Lietuvai ir steigiant Laisvės 
varpų ji daug mums, chica- 
giečiams, pasitarnavo savo 
gražiomis dainelėmis.' Malonu 
buvo išgrįsti, kad M. Rakaus
kaitė žada amerikiečius vėl 
palinksminti. Malonu bus ir 
I*ittsbuige girdėt jų dainuo
jant.

* Nuvažiavau pas brolį Do
minant prie baigos statybos minikų. Tuojau pietūs ir šim- 

Pittsburgho universiteto ir tinė. Nuvažiavau pas Narvy-

minklo.

Aplankiau “Sandaros“ re
dakcijų. Vaidyla page 
daugiau surasti kultūr 
Amonių. Nuvažiavau pas 
^Brenzaitę. Pažada aplan 
Pitts. ir paaukoti kambariui. 
Panelė sako:

; tautinių kambarių, liepos 26 
d., žemiau pasirašęs, pasilei
do kelionėn į vakarus.

Pirma stotis — Cleveland, 
Oliio; sutinku Lietuvos spor
tininkus ir Lietuvos svečius; 
vakare nueinu į krepšinį lo
šimų; pamatau, kaip Lietuvos 1 
sportininkai su Oliio spo^ri

Sako, brolau pinigų netm

giau laiko, 
liauti namo.

80 METŲ PBITYRIMAS 
Akys egaaminuojamos — akinta' 

pnuttKvflu

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S.. Ashland Avenue 
Valaados: kasdien ano 9 iki 12:

ano 1:30 iki 8 vai. vak. - 
TsL OANal 0523 ,

i-------------- -—;—

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

ŠVENTOJO SOSTO ASE 
SOR1US ATVYKO J 

AMERIKĄ

NKW YORK. — Šventojo
Sosto turtų įkainotojas prela
tas A. Ottaviani garlaiviu Rex 
atvyko į Amerikų. Sakoma, atl| . i

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CL. Cicero, III. 
Utarn., Keri. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted 8»., Ohicago 
Paned.. Hered. ir Subat. ano 2—9 v.

Tel. Ofiso: Rea.:
LAlayette 4017 2456 W. 69 SL

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A; G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

. LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į VIRginia >116 4070 Archer Avė.
. Valandos: 1—3 popiet ir 7—8jf, v. 

Kasdien išskyrus seretlų,
1 sekmadienį susitarus.
. Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne

siais nebus valandų popiet, bet nuo
1 10—12 ryto.'

TaL OANal 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

> Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt SL

TaL OANal 0402

DR. W. V. NORAI
PHYSICIAN AND 8URGEON

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nno 10 iki 12 dienų ir 1 

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

Res. 21 se 8. 5th Avė., Maywood Av. 
Pbuue Marwoud 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Y
•rni, bet prašė ateiti tų vaka
ru 9 vai. ! LIETUVIAI ADVOKATAI

Nueinu. Kviečia ant stogo. Telephone: BOUIevard 2800
Nesuprantu, pasidarė. Į JOSEPH J. GRISH
Vis tik klausaujiainiškio. Žiū- j 
riu, ant stogo įrengtas dar
žas. Randu daug pažįstamų. 
Seimo atstovai Gilvydis ir

ninkais lietuviais lošiau Po loU-Kviklys, Lietuvos konsulas P.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPnblic 9723

, . v , . , mus stiprinti ir remti A
bminkų tarpe, ir ypač draugi- & 
jose ir organizacijose.

Aš džiaugiuos, kad Fede
racija yra visos Amerikos ka 
tulikų akcijos (N. C. W. C.) j mažai pažengėm pinnyn Ka- 
rarys, turi keliolikos šio kra-jtalikų Akcijoj! Kiek per pa-

Šimo pasikalbu su svečiais, 
primindamas apie Lietuvių 
kambarį. Svečiai aukoja ka
mbario reikalams: Vytautas -

ragino 
L.

K. Federacijų — Katalikų 
'Bendrų Frontų prieš bedie-
viškųjį. Argi mums, katali
kams, netenka rausti, kad taip

$26.00, V. Augustauskas $10. 
Clevelando moterų ratelis 

što arkivyskupų ir vyskupų! staruosius porų metų suorga- žada dai pasidarbuoti. Kar

Daužvardis su žmona, dr. Vė- 
7-elis su žmona, dr. Kiela, Mi
ckevičiai, D. PiVarūnai, Juška 
ir daug kitų vįbu su žmono 
mis. Pakvietė prie stalo irAlanta^ Jakševičius $10.00, |

seimo atstovas J. Gilvydis pradėjo vaišinti. Narvydas ši
mtinę vis tiekį davė “Vargo 
Mokyklai“. Įgavęs drųsos pa
klausiau, kas dar neaukojo

užgyrimų ir palaiminimų, nes1 nizavcm naujų Federacijos Į pįtti pernakvino, pavaišino ir lietuvių kambariui? Lietuvos 
I

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

s

MATYKITE J] ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VACUUM-CLEANER 

ATLIKKA I] DARBUS

i3'

> Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

B

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel; Crawford 4100

TsL LAFayette 8016

DR, C. J. SVENCISKAS
DĘNTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 0 vali vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal 8ntartj

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

vakarais nno 6 iki 9
. Telefonai CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL
Telefonas REPubiic 9600

reL Caiumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOT,. ILL.

Rm. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

VaL 2—4 ir 7-0 vak.
Ketv. ir Nedėliomis anai Urna

Sub&toma Ciceroj 
KAS Bo. 49th Ct

Kuo « Iki • vai, vak.

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI . * 

6322 Šo. VVestem 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 
Bes. TeL Republic 6047

Of fiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sundav b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofisb ValanOos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis |«gnl sn tarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telaf. PROspeet 1930

Tel. CANa' 0287
Bes. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 <al. vakaro
TsL Office Wentworth 6330 

Bos. Hyde Park 3396

DR, SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų Bgų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

ralandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
:S»k-v^n« ir anhstnmis

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TaL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 
2201 W. Cermak Road

. Valaados: 1—8 ir 7—S 
Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7R68

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West «3rd Street

Chicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakara

Trečiadieniais lr ėeStadleniala 
pagal sutart)

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 Sa Asfatand Avc. 
t tafcaa

CJUGAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
NiHMseSe 19 iki 12

Noo 19 iki 12 vaL ryte, na 2 Un 4 
vai, pe pietų ir a— T Ori 1:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHIBUBGAS

4631 Sa Ashland Avė. 
TaL YARda 0294 

Baa.: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

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

DR. J. SHINGLMAN
K$ TIK SUOMIO

u .
AUanUoOUy 

Praktikuoja 10 metu
Ir Mrritaa I.lgaa 

Jo SpedalyM .
VaU-ndoe 11-11 A. M., J-4. 7-t P. M. 

Resideneija ISIS So. BOth Ava.
Tel. Cicero SSM 

Oflaaa 4SSO West lith Street
Cicero. III 

Offiee Phone Rea. and Offiea
PROepeet 1028 2369 B. Leavitt St.
VaL a-4pg.tr 7-S vak. OANal O7OS

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago*

Nedtllom lr Trečiadieniais 
Pasai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS .
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LAFayette 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
pagal antartj.

Tel. Ofc. REPablie 7OM

DR.A.R. LAURAITIS
DBNTISTAS

2428 Weet Marąnette Road
Antrad.. ketvtrtad. Ir aenktadlenlalr 

•■*11 y. ryt<: l-» P- P : «-• ».
geitadlanlala nuo • v. r. iki 1 g. D. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki t vai. vakare 

•edtadlenlals nuo S v. Iki • V. v. 
Sekmadieniai* parai sutarties.

TaL POUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

VaL: noo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sntartš

TaL Ofiso BOUlovard 6913-14 
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL auo 1—3; nuo 8:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. V 

Reaidendjoe TaL
ia 0036

erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

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

Reaideaeija
8939 So. Clarsmont Ava. 

Valandos 9—10 A. M.
■ Nedėlimaia pagal antartj

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Asaociation lr American 
Oollega of Surgeons, yra Clasa A 
riliiea. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfiaą li
goninę priskyrė prie geriausių Amo- 
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jea patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
tai. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
U^riųy kurių skelbimus matote DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS Brangūs broliai ir sesutės 1 Jžangos nebue 
Paremkime mūsų jaunimo drų Visusį nuosii 
sius žygius aviacijos dirvoje L. N. 0
atsilankydami j Oro Parodų.1 ]

OABT, DfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZ1N 

OviaoŪM patarnavimo — Moterų patarnauja
ELŽBIETA PETRAITĮERE

(po lėtai*
Mlr€ rugsėjo 8 d., 1887 m., 

2:40 vai. po piety, aulaukua 86 
metų aniiiaua

Kilo Ii Panevėžio apak.. Nau- 
Janiiesčto par.. d vainikų dvaro.

Amerikoj iigyveno 8 metua
Paliko dideliame nuliūdime 

mylima vyrą Domininką, tlh- 
tai gimusią dukrelę Elžbieta, 
dėdę, du dėdienua pueeeeeree 
ir pusbrolius Zakarauskua žvo- 
gerj JurgJ Kvanauaka ir Jo Žei
my nų: Lietuvoje sena motinėlę, 
seserį Ona. tris brolius: Juoza
pa. Antaną ir Joną. Ir brolie
nes, ir daug kitų giminių ir 
draugų.

A. a. Elžbieta priklausė prie 
Amcr. Lietuvių Piliečių Kllubo.

Kūnas pašarvotas 4721 So. 
Rockweil Street.

Laidotuvės {vyks plrmadlen), 
rugsėjo 13 d. Iž namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
Pasidėjlmo Pan. flvč. Marijos 
purap. bažnyčia, kurtoj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela- Po pamaldų bus nu
lydėta 1 ftv. Kazimiero kaplnea 
, Nuožirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ffes Ir pažy- 
stainus-as dalyvauti žiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dakrrlč, Dė
dė, Dėdicnaž, Pusseserė ta Pus
broliai, Svoffėrls, Motinėlė. Bro
liai, Sesuo ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. Liu- 
levičiua Telefonas Laf. 8672.

2:30 po pietų Suv. Valstijų 
lakūnai atskris atidaryti pro
gramų. Kas norės pamatyti 
tų dalį, pasistengkite būti lai 
k u.

Važiuoti į Lansing aerodro 
mų geriausiai yra šiaip: So 
VVestem avė. Ąrba kita gat 
▼e iki 95. Paskui 95 iki Stony 
Island avė. (naujas kelias); 
Stony Island iki 130 gt. Pa
imti 130 gatvę pro Calumet 
City iki Burhahu Rload, o Bur- 
ham Koad iki l^ansing airpor- 
to. Pakeliais pamatysite nu
rodymu*

Suvažiuokime į Oro 
Parodę

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSAteinantį sekmadienį visi 
skaitlingai suvažiuokime į į- 
domių Oro Parodų, (Air 
Show), kuri įvyks Ford Lan- 
sing airporte, prie 195 ir Bur- 
ham Road, Lansing, III.

Lietuvių Nacijonalis Aero 
klubas deda pastangų, kad to
ji oro paroda ir jos progra
ma būtų žavėtina. Skraidy
mas, su parašutais šokimai, 
ristynėp, muzika, dainos ii 
Suv. Valstijų karo lakūnai 
įeina į dienos programų. Be 
to, bus ten pat gėrimo ir už
kandžio. Kas norės, turės ge
ros progos paskraidyti mažes
niais ar didesniais lėktuvais, 
kurių ten bus gana daug.

John F. Eudeikis išdirbėjai aukfttesnėa rfl.Mes 
paminklų Ir grabnumlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
CbicagoJ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Buvlrl 60 pietų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų - daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI URANO AVĖ.

Telefonas

koplyčios visose 

Chicagos dalyse
DYKAI

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Klaupkite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro iš W. H. P. 0. stoties (1420 K-> — PtumHJu 

P. ŽALTUOERAS
CHICAGO, ILL.

BUDNIKO REFRIGERATORIU IŠPARDAVIMAS
Q.OO iki ^“75,00 dabar. Išmokėjimai po $Sp50 j savaitę,

NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI
Sutaupykite nuo

nEUI 1938
'' . *• -

LA ID OTŲ VI (I F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSCROSLEV

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DYKAI

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehill 0X42

718 W«at 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 1

8354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St 

Tel. BOUleveid 7010
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

BUDRIKO krautuvėse jus rasite visas Radios viena šalia kitos. Gausite didelę nuolaidą tiž jūsų seną ra
dio. Gausite dykai vieny mėty patarnavimą ir guaranciją ir gražię lempą ar solelį dykai. Pamatykite 
tas naujas 1938 modelių radios sale naujos krautuvės.

. MBS.
A. BITTIN

pamink u ;• u

Ibitcir rifi’u -I,.; i i ,-uiA
" ■ .?■ t; ■ n n-:,H rink m i ' ,, v}.

fc"kii; ak.n-iiij ir : n,Ii;
Kain«,< ii ■ • S’.~)00 .k.

Atsakantis darbas
BmBBĮBBI 3958 West lllth St., 

Telefonu BEVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

..... ....... JĮ

3409 So. Halsted Street 
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010
BUDRIKO PROGRAMOS: WCFL — 970 Kll., Nedaliomis k alp 7:30 iki 8:00 vai. vak.; WAAF — 920 Kil., Panedėllais 

ir Penktadieniais kaip 5:00 vai. vak.j WHFC — 1420 Kil., kaip 7:00 iki 8:00 vai. vak., ketvergals.

JCRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40
Stambios periant 5-kfs Tonus ar daugiau.

________________________________________ ■M
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JOM ARKAS- PIKNIKAS SV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.
Kad jau bus visko tai bus! Čia viską neišpasakosi. Širdingai visus1 ir iš vi

sur kviečiame. Kas atvyks, tas visad laimingu bus, kurie neatvyks, tie verks 
per amžius! Pradžia 12 vaL — Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av. PA3ARQA: Ar snigs ar lis ar taip pasiliks — Ciceros piknikas Vytauto darže bus.

VIETINES ŽINIOS ! SPAUDOS TALKININKŲ PAGERBIMO i * dovanų ir patya dalyvavo

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 12 D., 1937 A/
VAKARĖLIS

Marąuette Parko ‘j Šiluvos paveikslo kopijų, tai- 
- i pgi gražų ponios Pivariūnie-

įnu es padovanotų Šv. P. Mari
jos apreiškimo ant akmens pa
veikslų, o dar prie to relikvi- 

I joriuje įdėtų iš Šiluvoj kop
lyčios ir Šv. Onos namelio. 
Jeruzalėje akmenėlius. Tai 
mūsų Šventovės brangenybės.

Šiluvos atlaidai" baigsis tre
čiadienį, rugsėjo 15 d. su iš
kilminga procesija. Tėvas do
minikonas Jankus gražiai ir 
įspūdingai rytais ir vakarais 
sako pamokslus. Rytais suma 
būna 9 vai., o vakarais miš
parai 7:30. RaP.

Apie 20 ciceriečių dirbo 
Į nušilę prie įvairių darbų bei 
žaislų.

Ciceriečiai jau taip išmo-

tano parap. piknikas Vytau
to parke.

“Draugo” Labor Day pik
nikas padarė rekordų. Tas 
tiesa. Bet ciceriečiai nori su-

CLASSIFIED
PARDAVTMITI NAMAS

— Mūsų parapijos antras 
piknikas neblogiausiai pavy-: 
ko. Oras buvo šaltokas, ne
mažai buvo vestuvių ir kai. 
kurie gal išvyko į kitus pik
nikus, bet vistiek parapijai 
liks pelno virš $800. Ačiū vi
siems biznieriams už suteik
tus valgius ir gėrimus, o taip
gi darbininkams už pasidar
bavimų ir visiems atsilankiu
siems. Lai visiems Dievulis 
atlygina šimteriopai.

Šiluvos atl^idad

— Praeitų trečiadienį mūsų 
bažnyčioj prasidėjo Šiluvos 
atlaidai. Šįmet sueina lygiai 
325 metai, kaip Lietuvos Ši
luvoje, dabartinės koplyčios 
vietoje ant akmens apsireiškė 
Šv. Dievo Motina. Šitas apsi
reiškimas turėjo labai dide
lės reikšmės per ištisus am
žius Šįmet Lietuvos Šilinių 
naci j šitų jubiliejų iškilmin
gai apvaikščioja, todėl ir mes 

.Amerikos Šiluvoje, Chicagoje 
jungdami savo maldas ir pra
šymus su Lietuvos Šiluvos 
maldininkais iškilmingai šve
nčiame Šilinių, atlaidus. Juk 
ir mes turime Šv. P. Marijos

Vieša Padėka

T0WN OF LAKE. — Šir
dingai dėkojame už paramų 
ARD piknike, kuris įvyko ru
gpiūčio 15 d.: klebonui gerb. 
kun. A. Skripkui, aukotoja
ms: B. Šamui, M. Šveikaus
kui, E. Gedvilienei, V. Katau- 
skienei, M. Sudeikienei, F. 
Vizgardui. Už pasidarba v iVną' 
piknike dėkojame: O. Sriu- 
bienei, S. Bartkaitei. Taipgi 
visiems svečiams širdingiau
siai ačiū.

’ Š. K. A. R. 1 sk. •

WEST SIDE. — šeštadienį, go” piknikus- kviečiame visų 
rugsėjo 10 d. 7:30 vai. vaka- kolonijų “Draugo” agentus, ... .
re Rūtos darže (West Sidėj) ‘ Draugo” ęįknikų tikietų kyti: jei pikniko menedžerius jmušt tų rekordų. Žinoma, ku- ___
rengiamas linksmas progra- platintojus ir veikėjus atsi-* Prašc> užimtl bent kf)k\ dar' į rie negalės būti ciceriečių pi-,i±L 
mas su skania vakariene pa- lankyti į Rūtos daržų. , ^ų, jie nemoka atsisakyti. Ei- knike, netikės, kad bus swnu-

Po vakarienei gros smagi na *r patarnauja.
Palangos orkestrą, kuri visus,

gerbti 100 biznierių aukoju
si'ų dovanas “Draugo” Labor" 
Day piknikui Vytauto parke. 
Taipgi kviečiami 100 giliu- 
kingų piknikierių, kuriž tas 
dovanas gavo. Be to, bus gra- 
žibi pavaišinti visi “Draugo” 
trijų piknikų darbininkai. 

Užbaigus šių metų “Drau-

palinksmins. '"Taipgi oašoks 
Genovaitė Brazaitytė, Patrici
ja Dunn, Ernestas Gerulis ir, nem&žai pelno.
Edvardas Oksas. Šakar-Makar' ^as lakėjo ir kieno buvo 
choras padaigos linksmų dai
nelių. Laukiame visų Rūtos
darže.

fe
Rengėjai

B. U LIETIMU GYVENOM)
Pranešimas

Šio penktadienio vakare, 
7:30 vai., visi ciceriečiai ren
kasi į parapijos salę. Mat 
rugsėjo 12 d., Vytauto parke 
bus Ciceros lietuvių ir bul- 
variškių diena, o parapijos 
piknikas ir jomarkas. Todėl 
penktadienio vakare renkasi 
į parap. salę, kad pasvars
čius apie geriausį būdų sve
čiams priimti, pavaišinti, vi- # »

t šokių trunku parūpinime ir 
visokį sportų patvarkyti.

Pardavimui kampinis namaa. kuria
me taverno -ir ręst urano blznla Iš
dirbtas kuoputklaualal. Parduodamas 
Iš nriei>o«tles llens. Atsišaukite Mrs. 
Anna Bittln, 2958 West lllth St., 

♦eU.fonuokite Bev. (1005.

IVEATHEIt STRIPS
apleDranffn” niknikn rpkn- Kam relk*l‘nM wrath~r rtrlps vraugo piKniKO reao- langus arba rt„r|g kreipkitės j:

J. PURTOKAS
6425 So. Richmond Street. 

Tel. Hemlock 2572.

štas “]
Pavyzdžiui M. Laurinaitie- rjas

nė, 73 m. amžiaus. Ji taipgi | Geriausia atvažiuokite visi
darbavosi piknike ir padarė j ciceriečių piknikų, kurie tik

Tinvnfp “Th-nntrn” niVnikp i R«»<ta *«»'» »*#< pilnai įrengtas, nuvote uraugo piKniKe.' mi(0 vanden)ft WIunia artre8U g04
ImRENDAVIMIT tavernas

Kad sekmadienio parap. jo- 
markui būtų viskas tinkamai 
prirengta, klebonas nuošird
žiai ir kviečia. visus pikniko 
darbininkus, parapijomis, šei
mininkes, aukų rinkikes ir vi 
sus biznierius į parap. sal\ 
šį penktadienį 7:30 .vai. va- į
kare; 'Namišku

Patenkinti Pikniku

Viši ciceriečiai džiaugiasi, 
kad “Draugo” Labor Daj 
piknikas gerai pavyko. Cice 

» Kų jau eiceriečiųi pasiryžt risčiai irgi ^daųg pasidėjo, 
veikti, tai viskų širdingai ir -ii—?,*—•

Pirm. E. Ogentiene geriausiai nori padaryti.
kad padarii^ piknikų sėkmi
ngu. Kai kurįe biznieriai da 

r

am žinios
skleidžiasi..

lūs skaitote laikraščius... 
arba kas jums pasako... tai taip 
žinios skleidžiasi. , '. ,

Ir taip žmones žino apie 
Chesterfields... vienas entuziastiš
kas rūkytojas pasako kitam kad 
jie yra lengvesni... jie turi geresnį 
skonį... jie yra skirtingi.

Chesterfields jums suteiks daugiau 
malonumo... JIE PATENKINA
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duotos dovanos
Daugelis įdomauja ir žiūri 

į “Draugų”, kas laimėjo do 
vanas, kokias ir kieno..

Gerbiamieji, ne visų dova
nas galėsite matyti “Drau 
ge” kas laimėjo. Pavyzdžiui, 
P. Zajausko ir L. Andrejaus- 
ko dovanos buvo suvartotos 
prie baro; jų dovanomis pa
sinaudojo daugelis piknikie
rių. S. Kontrimo, V. Vaišvi
lienės, M. Česienės ir kitų 
dovanos buvo sunaudotos prie 
bingo.

Be abejonės, kurie laimėjo 
bent kokių dovanų, buvo pa
tenkinti savo laimykiu. Jos 
pasiliks jam ilgai atminčiai.

Rap

Patys matysite, kad cicerie- 
č’ų piknike bus nemažiau pu
blikos.

Piknikas bus įvairus, t. y. 
su visokiais pamarginimais 
Taipgi bus daug ir laimėji
mų.

Nėra abejonės, jog cicerie
čiai visus piknikierius gražiai 
priims ir pamylės visokiais

Rap.

VVest 31st Street. DM Informacijų 
tel. Vlrgtnta 1521 arba a tat Sau kit J 
2996 Archer Avė.

REIKALINGA DARBININKft

Reikalinga moteris arba mergina1 
ponerjplniarm namu darbui South 
Haven. Mich. Nėra virimo arba 
vaikų. Reikia Išvažiuoti tuojau.

Telefouuoklt Austin 8710

gardumynais.

Ciceneciai Siekia

: •». -■■ • e

Rūgs. 12 d. įvyks Šv. An-

Atsisveikinimo Vakaras 
Pavyko

DIEVO APVAIZDOS PAR, 
— Vakaras atsisveikinimui su 
kun-. A. Deksniu pavyko. Su
sirinkę svečiai linksmai va- 
karų praleido ir dar pelno 
davė virš 100 dol. KaiŠedoriu 
katedrai ir Pivošiūnų bažny
čiai.

Širdingiausiai tariu ačiū 
kun. Albavičiui už svetainę 
ir dalyvavimų bei linkėjimus 
ir vaišingumų, kokį patyriau 
jo pastogėj visų laikų Chica
goje. Ačiū geraširdėms mote 
rims, kurios surengė vaka
rienę ir prisidėjo darbu ir au
komis. Ačiū Saboniui už gra
žių programų. Ačiū visiems 
Dievo Apvaizdos parapijona- 
-ms, visiems prieteliams, pa 
žįstamiems, Jturie dalyvavo 
toje vakarienėje. Lai Dievas 
visus laimina. .

Kun. A. Deksnys

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavicb 
Svet rių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Tr Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

Manant statyti aan naują namą 
ar pcrtaiavti seną, pašaakite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplevood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185. 

PARDAVIMUI ŪKIS

Pardavimui ūkis Rhlnelander, 
Wlg„ Route 2. Su gyvuliais ir po. 
dargais. Už žemą kainą. Prležaatla 
našlė. Kreipkitės:

Petronei® Antanaitis 
Rhlnelander, WLs.

Route No. 2. 
REIKALINGAS DARBININKAS

Apie pusę amžiaus vyras, arba mo
teris dėl Akles darbo, pastovus dar
bas, geras namas. Atilšauktt nuo 
6 Iki 8 v. v. ,

Mrs. Msurlce Rohlnson r . 
Tel. Crawford 1959

COAL
Anglys

Chesterfield
toda kad jie yra pagaminti 

d LENGVŲ NUNOKUSIU 
tabakų
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Išleistuvių Bankietas

BRIGHTON PA'RK. — šio
mis dienomis pas mus sve
čiuojasi klierikas Kazimieras 
Popeli, kuris neužilgo išvyks 
Įmigti kunigystės mokslų. Klie 
rikas K. Popeli paskutinius 
metus lankys Basselin Colle
ge, Catholic University of 
A’merįca, Washington, D. C.

Pagerbimui ir išleidimui 
svečio rengiamas bankietas Su 
programa ir vakariene sek
madienį, rugsėjo 12 d., 5 va
landų vakare, parapijos sve 
t ai nė j.

Klierikas Kazimieras sve
čiuojas pas savo mylimų bro
lį V. Popeli, 4358 So. Maple- 
wood avė., sesutę ir švogerį 
Jonaičius, kurie užlaiko vais
tinę prie 43 ir So. Fairfield 
avė. Jie, ir rūpinasi išleistu
vėmis ir surengimu bankieto.

Brolis V. Popeli nuo savęs 
kviečia visus draugus, pažį
stamus biznierius ir profesi 
jonalus atsilankyti į tų ban- 
kietų. T. K.

WILMINGTON
ANGLYS

Lump .....................  $6-00
Mine Run .............. 5-75
Egg .......................... 6 00
Nut ............   600
Screenings.............. 4-75
PIRKIT DABAR!! KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

BARGENUS “DRAUGI M

JOS GALITE LAIMĖTI Dl- 
DEŲ TURU, $100,01
v - ' -
Old Gold Naujas Kontestas 
Duoda Jums Netikėtą Progą

Jūs galite laimėti vienų iš 
1000 cash dovanų siekiant 
$250,000 kada įstosite į nau
jų Old 'Gold piešinių Kontes
tų. Pirma dovana $100,000. 
Prie to yra 999 kitos dova
nos. Kontestas susideda iš 
suteikimo praleistos kalbos 
tuščiuose baliunuose pieši
niuose.

Nuvykite pas jūsų arčiau
sių cifiraretu dealerį ir gauki
te Old 'Gėld Kontesto Bule
tinų DYKAI; sykiu su visais 
įstatymais ir smulkmenomis 
kontesto. Nėra jokio apgavi
mo. Dvisrubn švelnumo Okl 
Gold pasiūlo jums didžiausių 
progų gyvenime, didesnę už 
paskutinę, su didesnėm dova
nom, ir su kitokia mintim, 
irgi kontestų daugiau žavėti
nų negu praėjusį. Tėmykite 
šį laikraštį dėl tolesnių skel- mbu. ■ ...
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