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T. SĄJUNGA STOVI U2 
VALENCIJOS REŽIMĄ

Ženevoje pranešta, kad Italija 
sutikusi patruliuoti jūrą

ŽENEVA, rūgs. 13. — Ati
darytas Tautų Sųjungos suva
žiavimas, kuriame, kaip pap
rastai, vyrauja Anglija su 
' Jrancūaija. Suvažiavimas ir jo

vimas to nepadarė.
Skaitytas Kinijos vyriausy

bės atsišaukimas, kad Sųjunga 
sulaikytų japonų įsikariavimų 
Kinijoje. Atsišaukimas atidė-

dalyviai budriai saugojami tas tolesniam laikui.
nuo galimų pasikėsinimų.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas Indijos delegatas Aga 
Khan, žiinomas sporto mėgė
jas.

Suvažiavimas gavo Ispani
jos nacionalistų vado gen. 
Franco laiškų. Jis pasiūlė su
važiavimui priimti jo atstovy 
bę, o Valencijos radikalų reži
mo delegato nepripažinti, nes 
Valencija tegali atstovauti tik 
mažų Ispanijos dalį. Suvažia
vimas tačiau nepripažino gen. 
Franco pasiūlymo. Valencijos 
radikalų reikalu daugiausia 
dirba Prancūzija ir iš dalies 
Anglija. <

Italija reikalavo, kad Etio
pija būtų pripažinta Italijai. 
Anglijos pastangomis suvažia-

KOVA SU PARALYŽIAUS KINĄ! ATSIMETĖ Į TRECIĄ RUOŽU 
ŠANCHAJAUS SRITYI

Abi kovojančios šalys turi 
milžiniškus nuostolius

Gauta žinių, kad Italija sų-1 
lyginiai pripažinusi valstybių ‘ 
kvietimų patruliuoti Vidurže-! 
mio jūroje prieš povandeninių
laivų veikimų. roc|orrta> j<aįp vaįi<ai apsaugojami ifco ‘‘infantile para

a encijos ra i a ai prane- iygjs»» epidemijoj kuri Chicagoj vis dar jaikcsi. Vaikams į 
šė, kad jų pakrančių artileri
ja Kartageno pakraščiuose nu 
skandinusi vienų povandeninį 
laivų ir girdėta, kad tau lai
vas yra jūros dugne tik suga
dintas ir įgula gyva. Anot ra
dikalų, rasi, pavyks įgulų išva 
duoti ir patirti to laivo nacio- 
nalybę. , •

Taip pat gauta žinių, kad 
Anglija ir Prancūzija jau 
siunčia karo laivus į Vidurže-

nosig įšmir^ciami vaistai. Šis saugumo bū as pirmiausia pa
naudotas Toronto mieste, Kanadoj, ir sak ma buvęs sėkmin
gas. Ir Chicagoj atidarytos šio saugumo klinikos. (Acme Ph.)

BERLYNAS, rūgs. 13. — kfurter Žeitung, is sov. Rusi-

DIEVO BUVIMĄ UŽGINTI
YRA BAISUS DALYKAS
VATIKANAS, rūgs. 12. —

Šventasis Tėvas Pijus XI a- 
nų dienų vasariniuose rūmuo
se per viešųjų audiencijų kal
bėdamas pareiškė, kad šian
dien pasaulyje yra paprastas Negalėdama atlaikyti japonų 
daiktas Dievo buvimų užginti, ^nutraukiamo pašėlusio puo- 
arba Dievų neigti. O juk tas lįmo kinų armija Šanchajaus 
yra baisiausias dalykas taip miesto šiaurvakaruose staiga 
protauti, ir elgtis. j pradėjo trauktis atgal į savo

Juk per Šventųjį Kaštų trečiųjį ginimdsi ruožų (lini- 
Pats Dievas kalbėdamas pa-‘ją). Sakosi tai daro 
reiškia, tik beprotis snvo ftir- nįais sumetimais

ŠANCHAJUS, rūgs. 13. — Įėjo išlaikyti savo pozicijose^ 
Toliau nebuvo galima, atsižvet 
gus į milžiniškus nuostolius.

Čia apskaičiuojama, kad, 
Šanchajaus srityje ligišiol a- 
pie 20,000 kinų nukauta ir dau 
giau kaip 30,000 sužeista. Ja-

strategi-[ ponų apie 10,000 nukauta. Jų, 
i sužeistųjų skaičius nežinomas.

dyje pasakęs, kad nėra 
Dievo. Žodis ‘‘beprotis’’, aiš
kino Šventasis Tėvas, nėra 
vien smerkimas, bet ir pasi
gailėjimas. Patsai Kristus 
nuo kryžiaus juk yra pasakęs:

Patyrus apie tai japonų ar-j 
mija puolimus dar daugiau niam ir

Visam Šanchajaus šiauri-* 
vakariniam šonuose 

pasmarkino, kad neleisti ki- 'japonai lakūnai su bombomis
nams užimti naujų pozicijų, 
kurios per 20 mylių driekiasi. 
Kinai atsimota kai kur ligi 15

“Jie nežino, kų daro”. Tad ir mylių,
Dievo buvimų užginantieji da-1 Jau visas mėnesis vyksta 
žniausda nežino, kų daro, heį- kruvini mūšiai Šanchajaus sri 
sisųmonina, kad jie baisėtinai tyje ir iki šiandien kinai tega 
elgias. Jie verti smerkimo ir
pasigailėjimo.

naikina kinų sodybas ir mies.: 
telius. Visur baisus naikini-f 
ma» vykdomas.

Japonai lakūnai Sbochavo 
upelyje nuskandino tris kimfl 
būrinius laivus su kinais bėgč 
liais, kurių apie 400 žuvo.

KINUA ŠAUKIASI TAUiy
SĄJUNGOS PAGALBŪS
ŽENEVA, rūgs. 13. — Ki

nijos vyriausybė šaukias T. 
Sųjungos, pagalbos prieš japo
nų įsiveržimų Kinijon.

Japonija yra išėjusi iš T. 
Sųjungos. Tačiau šios nuosta
tai nurodo, kad Sųjunga gali 
skelbti bausmines sankcijas ir 
nepriklausančioms x Sujungsi 
valstybėms, jei jos puola pri
klausančias ir įspėjimus nei
gia. Japonija gi nesiskaito su 
T. Sųjunga.

Kinija nurodo, kad japonai 
siekia išgriauti pasaulio vals
tybių visus interesus Kinijoje. 
Didžiosios valstybės turėtų 
tuo susirūpinti.

CARDENAS GIRIASI IR 
AIŠKINASI

PRANCŪZAI IEŠKO LIE
TUVOJE PALIKTO AUKSO

LENKUOSE VYKDOMAS 
BOIKOTAS PRIEŠ ŽYDUSU. S. KONSTITUCIJOS 

150 METŲ SUKAKTUVĖS
iaustbės burnos išgirs- 

Nyono, Šveicarijoje, konferen-' ta grasinimįii ir kerštas. Itali
jos vyriausybė randa, kad tie

Nacių spauda rašydama apie jos vyriaus

mio jūrų užimti ten patruliu- cįj4 pareiškia, kad per 24 va 
vimo pozicijas, kaip valstybių landas Europoje situacija vai
sutarta Nyono konferencijoje. zdžiau nušviesta ir podraug 

pasidarė labiau kritiška. Tai 
dėl to, kad minėtu konfekenci 
joj' sov*. -- Rusija nusitraukė 
kaukę grasindama Italijai ar 
pasisakydama, kokį vaidmenį

PATARIA DIDINTI PAS
TOVU KARIUOMENĘ
NEW YORK. rūgs. 13. - J1 noTi v“‘inti KaroPos politi-

nėję dramoje.
Ne vien Maskvoje, bet ir Nyi

ono konferencijoje, rašo Fran-

Karo sekretoriaus padėjėjas 
Louis Johnson čia kalbėdamas 
pareiškė, kad atsižvelgus į ne-
rammnra pasauly, Amerikos y^EjĮjos NACIAI REI- 
J. Valstybėms be at.deliop-į RALAUJA KOLONIJV
mų reikalinga didinti nuolati- ______
nę (pastovių) kariuomenę. j NUREMBERGAS, nigs. 13.

Jis nurodė, kad Europos j~ Nacių partijos suvažiavime 
mažosios valstybės kiekviena diktatorius Hitleris ir kiti na-

grasinimai nėra kas daugiau,
ksip tik iššaukimas į kerę ne WASHINGTON, rūgs. 13. 
vien Itali», bet vis, Europ,. _ visoj „araitę

JMAKYŽusį įšnaikin 
ti Europų ir jos civilizacijų.
Tuo reikalu tikrai turėtų susi
rūpinti Anglija ir Prancūzija, 
kurios negali apsieiti be rau
donosios Maskvos ir su ja sė- 
braujasi, saiko naciai.

MEKSIKONŲ SEMINARI
JA JAU PARUOŠTA

VARDUVA, nigs. 13. 
Lenkų vadinama priešžydiška

KAUNAS. — Pasakojama^ 
kad Napoleono laikais pran-

nacionalistų partija paskelbė .cūzų armijos likučiai traujc- 
vieno mėnesio boikątų žydams > damie»i per Lietuvų kažkur 

mingųi DHBŪn^ Amerikos J LDenH joįer&i* boikotas U Var uYidašmų. apylinkėj užkasė 
a sty ų ’onst tucijos L šuvos tuojau praplita po kitus (vo armijos iždų. Prancūzijoje 

metų sukaktuvės. Konstitucija ;r į okupuotos Lietu- {esamais dokumentais iždas uA,
pripažinta 1787 metais rugsė- vog gritia> Vilniuje senatoriaus kastas Ventos ir Virvytės li
jo 17 d.

Ateinantį penktadienį, rug
sėjo 17 d., prezidentas Roose
veltas vakare kalbės čia Syl-Į Boikoto vyriausias centras 
van teatre ir jo kalba bus Yra Varšuvoje. Čia pikietuoja-

rabino Bubinšteino namų lan- *pių santakoje po trimis puši-* 
gai išdaužyti. mis. Prancūzijos lobių ieškoji-;

mo mėgėjai dėl palikto Lie$u-

transliuojama per radijų. 

Kitomis dienomis

mos žydų vedamos knygų par

voje aukso nieku būdu negali 
nuijmti ir jau trečių kartų ja 
ieško.

SANTA FE, N. M., rūgs.
12. — Montezuma seminarija, I radijų kulbės kiti žymieji kraš

duotuvės. Daugiausia studen , _. , „
^l,s,n- tai boikotui vadauja. Kai kur1 P,rm» kart» Prūsijos kMi

turi didesnes kariškas pajė
gas, negu mūsų šalis. Am. J. 
Valstybių kongresas turėtų 
tuo susirūpinti.

GAISRAS MEDŽIO 
SANDELY

guoae susirinkimuose ir per . d . , . mušami. bių, ieškotojai į Lietuv, i, u v®
radijų kulbės kiti žymieji kraš ________________jau atvykę 1926 metais. Jie

kurioje bus mokomi kunigais to valdininkai, senatoriai ir a- lį^URI ŽUVO SU 1 ERTU- a^e Viekšnių knai-
cių vadai pakartojo, kad V o- meksikonai jaunuoliai jau pa- biejų politinių partijų, variai, 
kietijai turi būti grąžintos pa ruošta mokslo metus pradėti' Visuose miestuose ir dides- 
saulinio karo laiku paimtos ko jr jaukia atvykstant apie 350 niuose centruose įvyksi patrijo 
lonijos. Kol tas nebus padary
ta, pareiškia naciai, Vokietija

VU ARTI SO. BEND

SOUTH BEND, Ind.rrugs.

siojosi apie mėnesį laiko, bet* 
rodos, reikiamų rezultatų ne
gavo.

auklėtinių. Seminarija tiek tiniai susirinkimai ir demons- St j.osepį apskrities f ^^4 kartų į Viekšnius au-
ruiminga, kad joje bus vietos tracijos . > ,kso ieškotojai buvo atvykę 19-mrporto pašaly ap.e 1,000 pS- _ į įau iZvk®

d, aukštai susidaužė du lėktų-, m ,18’ ° da^r jau
. ,r. .. j . trečių kartų. Prie Ventos irvai. viena mašina siu dviem , . . , , '

... ... (Virvytės upių dabar prancū-asmenimis laimingai pasiekei . al. , , _X1 _ __x__:
_ i« Ižemę. Kita. gi su keturiais as- . . . . . ...

NEW YORK, rug*. 13. —i . . _ mus ir. great pradės kasinėji*, , , i menunis netekusi sparno nu- • • • *• . , J21 teatre vakar vakarų sus-i, ........................ , v mus. Eea, praeitus du kartus
. , ... x.. . • » i . .. . • . a-a •, a, y. , • 1 knto ir visi joje buvę žuvo. , v ...salų pakraščius. Š.mtai žuvu- seminarijų. O Meksikai juk progdintos dvokiančių dujų ,prancūzai nebuvo atvežę tiks-

kunigai reikalingi. Jaunieji tu bombos ir apie 50 asmenų su- ( žuvusieji išsinuomavo lėktų- jjų braižinių, o dabar tuos 
ri užimti pasenusių kunigų' žeista. šiaip sau paskraidymoi. braižinius suradę ir dar kartų

nenurims ir Europoje nebus 500 studentų ir fakultetui.
! pastovios taikos.

Didelis gaisras siautė E. 
Hines Lumber Co. sandėlyje,eiyje

įdėliiIrwing Parke, šalia sandėlio 
sudegė du damai. Nuostolių 

MEXICO CITY, rngs. 13. būsiu ligi 100,000 dol.
— Atidarant kongreso sesijų
prezidentas CardenaR pasigy
rė, kad jo vyriausybė ne vi
sus bažnytinius turtus nacio- 
nali'/nioja..

Jis aiškino, kad nacionali
zuodami tik tie turtai, kurie 
randami priklausą kunigams. — Iškeliama aikštėn, kad pre- lieka.

rikos J. Valstybių vyskupų 
TOKIO, rūgs. 12. — Viešu- pastangomis, kadangi ligišiol 

las (taifūnai) ištiko vakari- Meksikos vyriausybė neleidžia 
nius ir pietinius Japonijos Į tenai atidaryti ir vesti kunigų

Ši seminarija įsteigta Ame- DVOKIANČIŲ DUJŲ BOM
BOS TEATRUOSE

šiųjų.

Vyriaasiojo teismo teisėjas Bbct 
yra Maitas

WASHINGTON, rūgs. 13. jon ir ligi šiandien joje pasi-

vietas.

Anot jo, bažnytiniai turtai tu zidento Roosevelto paskirtas Iškėlus tai aikštėn, pasireiš-

MASKVA PRIEŠ NACIUS 
IR FASISTUS

MĄSKVA, rūgs. 13. — Va
kar čia minėta jaunimo diena. 
Dešimtys tūkstančių jaunuo-

Sakoma, kad tai filmų ope-' —-------------------
ratarių rivalizuojųnčių unijų AUKSO ŽVAIGŽDŽIŲ MO- 
tarpusavės kovos pasėkos. j T1NŲ‘DIENA

Policija energingai ieško -----------
kaltininkų.

GRIEBIASI PARTIZA
NIŠKOS KOVOS

ri priklausyti visiems katali- vyriausiojo teismo teisėju ir ,kg nepaprastas sąjūdis tarp bų turėjo paradus ir prisisfa-
kams.

SEVILIJAI PASKIRTAS AR
KIVYSKUPAS

(VATIKANAS, rūgs. 13. — 
Sevilijai, Ispanijoje, arkivys
kupu Šventasis Tėvas Pijus 
XI paskyrė Ispanijos primų 
kardinolų Segurų. Sevilijos ar 
kivygkupas kardinolas Ilunda- 
yni Esteban nesenai mirė.

senato skubiai patvirtintas se
natorius Black iš Alabama 
valstybės tikrai yrai Ku Klux 
klano organizacijos nariu. Tas 
dokumentaliai įrodoma.

Klano organizacijon jis įsto-

pačzių demokratų senatorių.

Sen. D. I. Walsh iš Mass., 
demokratas, pareiškia, kad 
prezidentas turi reikalauti tei
sėjo Blacko atsistatydinimo iš 
vyriausiojo teismo. Senatas jojo 1923 m. rugisėjo 13 d. 1925. , .

metais jis pasiskelbė kandlda- P»9k7™>» pa^rUno nspada- 
ręs jokių tirimų. Tas priešin
ga konstitucijai.

tė diktatoriui Stalinui. HENDAYE, rūgs. 13. —
Jaunimo gausingų grupių1 Asturijos radikalai griebėsi 

priešakiuose buvo nešami dide partizaniškos kovos metodų
Išmis raidėmis, bolševikiniai prieš nacionalistus. Blogas o- 
užrašai šūkiai: ‘‘Fašistai —*ras sulaiko nacionalistams vei 
jūriniai.plėšikai”, “Naciai — kimų prieš Gijon miestų. 
kiaulės” ir kiti komunizmo

WASHINGTON, rūgs. 13. 
Prez. Rooseveltas aukso 

I žvaigždžių motinų dienų minė- 
I ti skyrė šio rugsėjo 26 d.

Aukso žvaigždžių motinos 
yra tos, kurių sūnūs žuvo pa- 

' sauliniam kare.

sugalvoja iSbandyti laimę..
Tik kažin ar jiems ir šį kar

tų pavyks, nes vietos žmonės 
pasakoja, kad minimos upės y- 
ra pafeeitus-tos savo vagų.

GRĮŽTANTIEJI IS ISPANI
JOS KANADOJ SULAIKYTI

tu į senatorius ir dėl visako 
išėjo iš klano organizacijos. 
Laimėjęs rinkimus 1926 m. jis 
iš naujo grįžo ton organizaci-

Teisėjas Black yra atostogo 
se Europoje.

CINCINNATI, O., rūgs. 13.
•— Prelatas W. j. Anthony 

nai rusų raudonojo jaunimo į Šv. Petro katedroje nutvėrė ir valstybės išlaidų sąmata a- 
sutriiuškinsių .fašistus ir na- vargšų dėžučių vagilių ir pa-J teinantiems metams karo pa-

priešams antmetami epitetai. 
Vadai paymėjo, kad milijo-

ciua vedė jį policijai.

QUEBEC, rūgs. — Kana 
dos autoritetai sulaikė dvyliką 
amerikiečių savanorių, grįžtai 

TOKIO, rūgs. 12. — Prero-'čių iš Ispanijos, tarnavusiu 
jeras pripcag Konoe pareis- yalencijos radikalams, 
kia, kad, matyt, japonų karas
Kinijoje tęsis dar ir 1938 m., 
jei kinų kariuomenė ir toliau 
rodys daug atsparumo. Dėl to

[grindų bus paruošta.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:29, Iridžia 

si 7:01.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavusi

Bolševikai — Demokratijos Priešai

Trockininkų laikraščio “N. G.” redak
torius St. Strazdas, savo vienminčių pikni
ke Chicagoj, kaip ražo “N-nos”, pasakęs 
kalbų, kurioj pareiškęs, kad “ Mussolinio Ita 
iijd, Hitlerio Vokietija ir savo dalimi Sta
lino’ Rusija — štai jums trys reakcijos avan- 
postai, kurie stato pavojun ir pasaulio tai
kų ir jos laisvę”.

Matot, kaip kalba Strazdas, kuris taip 
dar neseniai aklai garbino Stalinų. “N-nos” 
jahi primena, kad: “Mūsų opozicionieriai 
tokiu būdu jau atvirai pripažįsta, kad ir 
Stalino diktatūra yra vienas pačių stambių
jų ‘reakcijos avanpostų’. Ir tai, žinoma, tiė-

Kadangi susisiekimas su metropolija pa
didės, tai per tų laikų būs paditfhdi esą-Į 
uiieji prie Etiopijos uostai — Masava if 
Mogadiscio. Taip pet įkl 1943 ihr. italai.1 
mano pastatyti dar šiuOs naujus uostus; For 
to Imperiale į pietus nuo Mogadiscio, Asabe 
ir Merkoj. z<

Sanitarinė Sritis būs taip pat tvarko
ma. Plane numatyta daug kur išvesti van
dentiekius ir kanalizacijų, taip pat įrasaa- 
sinti maliarijų skleidžiančias žemumas.

Firmai siais plano nietais Etiopijoj bas 
ieškoma brangiųjų uietalų ir mineralų. Vė
liau bus kuriamas kasyklbs ir jon eksploatuo
jamos.

Adis Abeba bus pertvarkyta pagal ur
banistikos reikalavimus. Sostinėje numatoma 
pastatyti keliasdešimt didžiulių namų, kurių 
projektai jau parengti*.

Plane paminėta, kaip bus tvarkomas ir 
Etiopijos žemės ūkis. Žodžiu, planas nepa
prastai koiosališkas, tik klausimas, ar pa
vyks jį italams taip greitai įvykdyti, kaip 
jis vyriausybės užsimotas.

PASTABŲ PASTABOS
-- K - -

žydų ir arabų Palestinoje lėtina, kad taip klaidingai 
nesutikimai matyti įkyrėjo A-Į Lietuvos jaunimų informuo-
nglijai ir kitiems, todėl nu
spręsta Palestinų padalinti ir 
įsteigti Atskirų žydų valsty
bę. Žydfškesni žydai priešina- 
si cO’Kiftm sYtfnffcnymtii.* 
matyti, saprtkirtaj kad žydija 
tik svetima prakaitu (ir dole
riais) tegali išsilaikyti, žy
dai pataiko litas (pav. len
kus) valdyti (ir išnaudoti),

iama apie J. A. V. Pirmiau- 1 
šia, vaizduojama ne “prezi 
dentūros”, o tik kongreso 
(seimo) rūmus į antrų, šioji 
šalis nėra valdoma “prezide
nto parėdymais”, bet kongre 
so leidžiamais įstatymais; tre 
čia, prezidento (ir visas ki
tas} pavardę reiktų rašyti 
taip kaip yra rašoma — Roo 

bet jų variai netik), kad tas j wtcH, rtes jo pavardė nėra 
sektųsi saviškiais savo vai tariama “Rusvelt”, bet paua- 
styfcf sukūrik, šiai kaip “Rouzvelt”. Tau,

rašykime pavardes taip kaip

Antradienis, rugsėjo 14, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ko, Lietuvos teisingumo mi- 
nisteris susitaręs su vidaus

Tas pats laikraštis primena dar ir tų, 
kad Sovietų imperija pasidarė reakcinga ne 
nuo Stalino laikų, bet nuo 1917 m. kai Le- 
ninas ir Trockis smurtu nuvertė “darbinin
kų tarybų”, įsteigė bolševikų diktatūrų ir 
pasirašė “begėdiškų taikų su kaizeriška Vo
kietija”. ;.

Tikra tieąa, kad nuo pat 1917 m. So
vietų Rusija yra diktatorių valdoma. Bol- 

' ševikai visais laikais ir visomis savo jėgo
mis kovojo ir tebekovoja prieš demokratijų.

Bet juk bolševikai organizuoja* kur tik 
gali, “ bendrus frontus” kovai Su demokra
tijos1 priešininkais 1 Kaip tai suprasti! Tai 
yra gryniausias bkrfas. Jie taip daro, kad

Stipendijų Klausimu

Lietuvos vyriausybė paskyrė penkia- 
stipendijas Amerikos lietuviams jaunuoliams, 
norintiems studijuoti Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Stipendijų reikalais reikia kreip
tis į Lietuvos Pasiuntinybę Vašingtone.

Dėl kėndidatų parinkimo visai teisingų 
pastabų daro “Amerika”. Ji sako; “Ga! 
būtų labai tikslu, jei Lietuvos vyriausybė 
paskirtų stipendijas tiems jaunuoliams, ku 
riuos nurodytų amerikiečių lietuvių atrtin 
kainos įstaigos. Stipendininkai tada būtų 
daugiau įpareigoti tinkamiau atsiteisti ati

Daug kalbumu kr rašoma 
apie j. Ai V/ konstitucijų, 
kaip ten piliečių teisėk yra 
apsaugoto® if kttip apie tai 
ouvo susirūpinę tos konstltih 
cijos autoriai. Įdomaujantieji 
jų “susirūpinimu’1 nustebs 
paskaitę “The Workers in 
American History1’, parašytų 
James Oneal, kur naujais šal
tiniais nurodoma, kad kons 
titucijos autoriai tesitare tik 
&I»e teises trijų gyventojų 
klasių; dvarininkai, kdmersa- 
htui ir fabrikantai. Sakoma 
dėta pastangų, ant kiek buvo 
galima, kad masių prie vald-

jų savininkai rašo?

“Stambus mūsų rėmėjas’* 
— tari p rašo vienas mūsų žy-
t*** toftraStis patalpinęs m Pa8irod5i kw Da,rians postas

Pųsirodo, kad Amerike mes reikalų ministerių, apgarsino 
turime generolų ne tik be ar-1 taisykles, kad “teismo ar ad- 
mijos, ale net be kapelijos.' ministracijos organų nubaus- 
Vienas tokių generolų yra tieji, laikomi namuose saiim- 
Bostone — malkinių eieilistų tiesiems, už išbūtų parų turės 
generolus. Bengdamas pikni- mokėti po tris litus išlaikymo 
kų tasai generolas pagarsino, išlaidų.” Nesčyrieji balšavikai 
kad piknike pilnoj uniformoj (skloka) dėl tokios “smeto- 
dalyvaus ir jam saliutuos Ste-minių činovnikų” gaspadorys- 
pono Dariaus postas No. 317.tės jau skandalijas. O kai pra- 
Amerikos Legijono; ne tik da- dės skandalvti ir ščyrieji, at- 
ljlvaus, ale, generolui pasiro-, sidarys dar vienas fondas — 
džius, ir posto kapelija gros. pasipinigavimui.

tinkamu darbu lietuvybei stiprinti”.
Aišku, kad reikia duoti proga vykti i žios kontrolės neprileisti. Tai

Lietuvų studijuoti tiems jaunuoliams, kurie 
čia lankė lietuviškas mokyklas ir jau pasi 
žymėjo savo veikte lietuvių tirpė.

Lenkijos Oldnittky Reikalavimai

Ne pyragai ir Lenkijos dabartinei vy 
riausybeL Valstybės viduje nėra ramu. Vie
na, mažumos nerimsta, antra —- net ūkimin 

patraukti prie savęs daugiau lengvatikių, v kai stato tokius reikalavimus, kurie vyriau
praplėsti komunistiškųjų propagandų ar sau 
biznį padalyti.

„ Per Daug Išmokėjimų

Spauda dabar daug rašo apie tai, kad 
jungtinių Valstybių iždui kainuoja bilijo
nas dolerių patronažas.* Tokia milžiniška su
ma išmokama samdymui tokių darbininkų, 
kurie nėra savo šakoje kokie tai specialis
tai, bet partijos rėmėjai, arba “politiški dar- 
btninkai ’ ’.

Panašių “darbininkų” buvo if yra prie 
visų vyriausybių. Politikieriai prieš rinki 
ifi«s savo rėmėjams pažada politiškų darbų 
ir, jei yra išrinkti, savo pažadus daugiau 
ar mažiau turi pildyti. Bet, sakoma, niekuo
met šio krašto istorijoj nebuvę tiek daug 
vadinamųjų “džiabholderių”, kiek jų yra 
dabar.- * 1

Jei partijai savo ateitį reikia remti ap
mokamais darbininkais taksų mokėtojų 8ų- 

i skaiton. nesveikas yra reiškinys Tai lyg 
išrodytų, kad savo programa ir darbais ne
pajėgiama 'palaikyti šalininkų it rėmėjų.

Prezidentui Rooseveltui, rodos, nereiktų 
eiti tokiu grynai partyvišku kėliu. Ptaėju- 

: šieji rinkimai parodė, kad jo programų ir 
darbus remia milžiniška piliečių dauguma. 
Fatronažo didėjimo priežasčių kur kitur rei
ktų ieškoti.

sybri yra skaudūs. Ūkininkų organizacijos 
griežtai ėmė reikalauti, kad vyriausybė leis
tų sugržti į Lenkijų dabar užsieny gyvenan
čiam ūkininkų vadui Witosui. Jei tas reika
lavimas nebūsiąs išpildytas, ūkininkai skelb
siu streikų.

Ig. Faderetvskis, buvęs Lenkijos premje
ras ir taip pat gyvenus užsieny, irgi pas
kelbė platų atsišaukimų į Lenkijos vyriau
sybę, kad ji nežaistų su krašto likiihu, kad 
grįžtų prie demokratijos. Pbderevskio raš
tas uždrausta platinti Lenkijoj. Tačiau apie 
jį žmonės slaptai sužinojo. Jo žodis krašte 
padarė didelio įspūdžio. Vyriausybei dėl jo 
buvo nemaža rūpesčių.

Lietuvos cfpetantmnjKaf

buvęs savotiškas demokrati
jos supratimas.

Neseniai Lietuvos vyriausy 
l ė apdovanojo orderiais visuo
menei gerai žinomus ir pilnai

lo biznierio atvaizdų, toliau 
rašydamas, kad tasai labda
rys padovanojo du dolerius 
to laikraščio piknikui. Mūsų 
biznieriai tikrai išnaudoja

nėra nutaręs dalyvauti cicilis-j Garsusis muzikas Beethove- 
tų generolo piknike ir kad ge- nas buvo labai religingas žmo- 
nerolas, neturėdamas savo ar-'gus. Jis ypatingai vertino nu- 
mijos, pasigyrė kamandavo-! sižeminimo dorybę ir pats 
siųs Amerikos legijonierius. | buvo labai nusižeminęs. Kar-

mūsų laikraščius, juk jie tu- | j^Įjar legijonieriai generolų tų jį sutikęs pareinant buto
retų suprasti, kad klišės pa 
darymas kainuoja daugiau 
negu du doleriai, o jau ne 
kalbant apie laikraščio vietos 
nemokamai užėmimų. Biznio 
riai turėtų pasirūpinti savo 
skelbftnus tinkamai apmokėti.

Šiomis dienomis mūsų spau
doje tilpo privaeio žmogaus 
pranešimas, būk Lietuvos vy
riausybė skyrė penkias stipe
ndijas “jauniems Amerikos

visokeriopos pagarbos užsita- lietuviams studentams eiti 
inavusius visuomenės veikė- mokslus Vytauto Didžiojo U- 
jns, gerb. Leonardų. Šimutį ir niversitete”,.j ToLiąų tas pri- 
kun. Ig. Albavįčių. Visuome-į vatis asmuo rašo, kad atsi- 
nė -pasveikino Lietuvos vy- liepė 20 aplikantų ir kad jų 
riausybę už tokio pripažinimo aplikacijas jisai įdavęs Lie- 
suteikftnų... nors po dvideši- tuvos Seimo sekretoriui Kvi- 
urties mėtų... zi * • kliui, kuris sutikęs parvežti

Tų veikėjų nuopelnai Lie- Švietimo Ministerijai.
tuvos ir lietuvių labui yra 
n <5? dildomai Lietuvos istori
joje aukso raidėmis įrašyti. 
Jų pagerbimas yra tautos, o 
ne srovinis reikalas. Vienok 
tlauguma kairiosios spaudos 
nei nepaminėjo tų įvykį. Juk 
laikantis paprastos žurnalisti
nės etikos reikėjo nors tik 
patį faktų paminėti.

Tiesa, “Dirvos” editOrijale 
buvo verkšlenta būk esu Lie
tuvos vyriausybė tik kuniga
ms medalius dalijanti. Berei- 
kalo p. Redaktorius ašaToja- 
8i, juk patsai buvo vienas iš 
pirmųjų ordenua gavusių. Tai-

Žinomas esperantininką® P. Lapienė y- 
ra parengęs lietuvių poezijos antalogijų Es
peranto kalba. Antafogija aklina visų eilę 
jaunųjų poetų, o taip pat lietuvių poezijos 
klasikų ir net ankstyvesnio romantinio pe
riodo poetas. Visi eilėraščiai yra versti P. I pgį p. Redaktorius turi gali

Lietuvos vyriausybė J. A 
V; užlaiko pasiuntinybę ir du 
konsulatas, todėl visai nesu
prantama kokiais sumetimais 
iltipeūdijų reikalai pavesta 
privačiam asmeniui tvarkyti. 
Net aplikacijų persiuntimui 
nesinaudota diplomatinio kur
jerio, o įduota beviešiančian. 
Seimo sekretoriui. Gal dėl to 
tik 20 aplikantų ir teatsilie
pė. Gaila. Panašūs reikalai 
juk valdiškas įstaigas popule- 
rižuoja.

Žiūrėjau, tavorščiai, į šČyrų 
balšavikų poperų, ar jos ne
šoks į akį “fašistiniam pira
tam,” “fašistinėm kiaulėm,” 
“šunsnukiam,” kurie pagar
sino, kad iš surinktų $376,926- 
.91 Spanijai gelbėti nuo rebe- 
lių, tik 139,193.40 pasiuntė 
Spanijon, o $124,986.97 >pra- 
spendino Amerike,: pravažinė
jo, prabaliavojo. Ale nič ‘nie
ko. Visi tyli kaip klemsai. 
Mat, prieš paties Dėdės Ša
mo paduotas rokundas nei 
vienas nedrįsta burnos atver
ti. i M

Prie tuzino fondų svietui 
gelbėti, neužilgo, gal, išgirsi
me, kad balšavikai atidarė 
dar vienų fondų — apmokėji
mui burdo tų, kurie Lietuvo
je patenka į džėlas. Mat, sa-

šeimininkas, pas kurį jis nuo
mojo kambarį, jį pasveikinda
mas pakėlė kepurę. Beetho- 
venas tuojau susirinko savo 
popierius ir išbėgo iš buto 
bijodamas, kad šeimininkas 
kitų kartų vėl nepakeltų prieš 
jį kepurės, nes, anot jo, to
kia garbė tik Dievai tepri- 
dera.

Kartų Moljeras susitiko pa
vargėlį, kuriam padovanojo 
monetų. Tačiau pastarasis 
tuoj pat didžiajam poetui su- 
grųžino pinigų.

— Kodėl? — nustebo Mol
jeras.

— Jūs apsigavo te, Jūs juk, 
man davėte auksinį pinigų. 
Štai jis.

— Puiku, mano drauge, — 
širdingai atsakė Moljeras, — 
štai tau už teisingumų dar ir 
antrų pinigų.

jo Europos čelnpajonatų, vis- pagaliau lietuviais pradėjo

Italij Planai Etiopijoje

Nepaprastas Etiopijos atstatymo planas 
šiomis dienomis buvo įteiktas italų ministe
rių kabinetui patvirtinti. Visi šiame plane 
rtftmatyti darbai tnrėtų baigtis 1943 m. “Še- 
šktmečio” pi amo darbams Italijos vyriausy
bė skiria 12 milijardų lirų.

Pirmoje eilėje numatoma sutvarkyti vi
sos Etiopijos kelių tinklų Iki 143 m. turės 
būti išvesti toki nauji keliai: Adis Abeba 
— Mogadiscio (1,500 km.), šiašiamana — 
Negelis — Dolo — Mogadiscio (1,350 km.), 
Hararas — Džidžiga — Per Feras (900 km.) 
ir Adis Abeba — Gondaras (800 krin.|. Kar
ti! su šitars didelės ekonominės ir strategi- 
flftš reikšmės keliais bus tvarkomos ir kitos 
susisiekimo priemonės.

Lapienės. Kai kurie buvo spausdinti lietu
vių esperantininkų žurnale “Litova Stelo”, 
kai kurie užsienio esperantininkų spaudoje. 
Be to, kai kurie P. Lapienės lietuvių ver
tiniai, kaip pav., K. Binkio “Gėlės iš šieno” 
fra laimėję tarptautinį esperanto kalbos ver
timų konkursų.

Vienas žymiausių esperantininkų Lietu
voj yra prel. A. Dambrauskas — A. Jakštas, 
kuris daugiausia prisidėjo esperantininkų ju
dėjimų praplėsti mūsų tautoje.

. .........1,1,^...
Kai kurie Lietuvos laikraščiai pakar

tojo iškeltų mūsų mintį, kad, jei Lietuvos 
vyriausybė Pasaulio Lietuvių Sųjungos ne
legalizuotų ir tokiu būdu tenai nepavyktų 
įsteigti sųjungos centro, tai; tokį centrų į- 
steigti Jungtinėse Valstybėse ir kongresų
sušaukti Amerikoj 1939 ar 1940 metais.

• a a
“Garsas” primena, kad jau kai kuridsr 

lietuvių kolonijos renkasi minėti liūdnų 17- 
tųjų Vilniaus užgrobimo Sukakti. Vilniaus 
gedulo minėjimas parodo kolonijos lietuvių 
tautinio susipiatimo tarpsnį. Reikėtų tų ge 
dulo minėjimų turėti kiekvienoje kolonijoje.

mybės* žinoti, kad kuomet ji
sai tik istorines pasakaites 
lašinėjo ir savo .asmens reika
lais rūpinosi, kii kurie iš

gi neįveikė mūsų ant greitų
jų sudarytus būrelius Chica
goje ir New Yorke. Gal būt 
dėi to, kad Lietuvos jaunuo
liai perdaug savimi pasitikė
jo ir rungtynėms nepasiren
gė? Gal būt dėl to, kad per
daug juos ant rankų Lietu
voje nešiota? Gal būt perdaug 
medalių ant jų užkabinta? A-

vadintis. Mat Lenkija jau ant 
tiek nasfnuko ir jos bajorija 
subankrutavo, taip kad da
bar jau gėda pasisakyti esųs 
lenkų kilmės.

Kalbant apie Lietuvos ba- 
jorijų ir Czartoryskius, šiuos 
žodžius rašantis turi po ran
ka laaškų rašytų dar 1917 me
tais Amerikos Lietuvių Tau

rei “Dirvos” aprašymo, juk tos Tarybos prezidentui. Lai-Visa Amerikos lietuvių spau 
da (suprantama, čia neįskai 
tomą “bendrafrontininkų” iš
gamų slamštyno) labai gra
žiai aprašė Lietuvos sporti
ninkų besilankymų. New Yor-

or- ke einantis laikraštis pašte 
denus gavusių [kunigų patys1 lodamas apie Lietuvos bas- 
dėjo- aukas ir njūo kitų rinko1 ketbolininkų pralailnėjimų Či- 
kad sušelpti kiro parblokštų kagoje ir New Yorke, pažy- 
Lietuvų. i mi, kad nežiūrint kuri grupė

Sakdma, kad. nemrvaldoma- 
sui pavydas ytįi ženklu kul
tūrinio iaauklėjųno štoko*.

Vilniaus krantui skiriamas 
“Jaunimo Draugas” š. m. 4 
Rūmelyje, 114 puslapy įsidė
jo J. A- V. kapltoliaus ^koh- 
gresd rūmų) Atvaizdų. Atvai
zdo apačioje pažymėta, “Ju
ngtinių Amerikos Valstybių 
prezidentūros rūmai Vašing
tono mieste. Iš Čia išeina pre- 
ridriito Rusvdto, išrinkto an 
tram ketvrrtmettitfi, parėdy» 
mai visam kraštui”. Apgai

laimėjo, laimėtojai yra lietu 
viai ir todėl visiems tenka 
tik pasidžiaugti.

Taigi, ištikro reikia pasi
džiaugti, kad Amerikos lietu
vių spauda tikrai gražiai ir 
taktingai pasielgė aprašyda
ma-Lietuvos sportininkų pra- 
laitnėjimus rr vietos jaunimo 
laimėjimus. Būtų gerai, jei ir 
Lietuvds Spauda tokio takto 
teik y tusi.

Pažvelgus iš *>rčiau ir su
glaustai tariant, visgi nevisai 
suprantama, kodėl Uetuvos 
basketbolininkai, kurie laimė-

kai kuriems sportininkams 
vienoje dienoje net po kelis 
oi denus Lietuvos prezidentas 
prisegė, ir net pirmo laipsnio, 
kuomet seniems visuomenės 
veikėjams teikiama trečio ir 
ketvirto laipsnio*. Psichologi
niai žiūrint, atrodo lyg kad 
Įprdaug tiems jaunuoliams ga 
Įves buvo apsuktos, taip stai
giai tokios aukštos garbės or- 
denažs juos apkabinėjant. Či
kagoje ir New Yorke ne or
dinai, bet išsilavinimas ir mi
klumas tesiskaitė.

Neseniai ‘Associated Press’ 
ngentūra pranešė kad Švei
carijoje “Lietuvos kunigaikš
tis August Czartoryslti apsi
vedė su kunigaikštyte Dolores 
iš Bourbon, Ispanijos kara
laičio dukterim”. Taigi, tai
gi, iki šiol besidangstę Lietu
ves bajorai po lenkų skraiste

ško autorius yra tūlas “Louis 
Vitold Kenkei1’. Rašo anglis 
kai, sako esųs sūnus “grafo 
August Djialinsky, Lietuvos 
vėliavininkų ainsis ir ‘Lietu
vos Vilkas’ Jo tėvas atvy
kęs Amerikon 1865 metais pa
sivadino “Kenkei1’ sekdamas 
‘ Jagello Djialinsky” (toliau 
jisai cituoja, “Tu usa kenke- 
lis”). Jo motina buvusi “ku
nigaikštytė Isabella Czartoria- 
ska, gerai žinomos lenkų šei
mos”. Jisai pats, gi esųs “vi- 
scount of no account” ir da
bar tik laukius “savo dienos”.

Laiško tikslas matyti buvo 
pranešti lietuviams, kad kan
didatas “Uetuvos sostui” y- 
ra gyvas.

Labai gaila, kad Lietuvos 
bajorija ntwnnko Lenkijos 
dumblyne. Dar 1916 metais 
kun. Viskantas Šveicarijoje

(Tęsinys 4 pusi.)
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“PASIUNTINIO” PIKNIKE
BIRUTĖS DARĖS, 79th ST. IR ARCHER AVE.

Komisija: ponios: R. Maziliauskienė, M. Tamanauskie- 
nė, 0. Aleliūnienė, Rokienė, O» Balčiūnienė. E. Statkienė, 
L. Paliulienė, p-lės: E. Lukas, S. Jurgaitytė ir B. Vasi
liauskienė, P. Ivanauskienė ir p-nia Pivorunienė suoTga- 
nizuos profesiohalus.Jaučio pietus ir alus veltui už dovaną 50c; užkandžiai 15c, vnuzika, šokis,' žaidimai, dovanos. Įžanga Veltui.

Veltui bilietas iš anksto laimėti įžangos dovanas. 
Parlor Suit $69.50,- Floor Lamp $15.00 aukotos Roosevelt 
Furniture Co. Darže gi laimėjimo bilietai pavieni 10c, 
šeimynai 25c.

Neilgai teka matyti Ame
rikoje J. E. vysk. M. Reinį, 1 
neilgai teko juo džiaugtis ir i 
gėrėtis jo pamokslais ir pra
kalbomis. Po pustrečio mėn. i 
sunkaus čia darbo jis vėl grį
šta į tėvynę prie savo darbo: 
prie universiteto, prie Vilka- i 
viskio seminarijos if prie vy
skupo pareigų.

Brcoklyniečiai turėjo dar 
progos pasimatyti su J. E. 
vysk. Reiniu rugpiūčio 31 d. 
ir dšgirsti jo atsisveikinimo 
žodį, nes tų dieną “Ameri
kos” redakcija Apreiškimo 
parap. salėje suruošė išleistu
vių vakarienę, kurioje daly
vavo 14 kunigų ir apie 300 
asmenų iš 4 Brooklyno para
pijų. - ,

Gražiai papuoštoje salėje į- 
einant į ją metėsi visiems į 
akis virš scenos auksinėmis

IIUMMil* A11VV>AU I

Šio apsireiškimo delei ' Rambiomis raidėmis tarp A- 
na moterų įgauna nup-!merikos ir Lietuvos vėliavų 
>ūk tokie tumorai kiek-'.reikšmingas parašas: Sudiev, 

atsitikime yra nepa- Kilnusis Ganytojau! 
ir todėl nejaučia net Pakviečia į salę 

>s pasimatyti su gydy- g va, ateina į Aprcižkim0 
let bėga prie jo su kleboniją j. Laučka,
kuomet jau būva per ..Amerikos” redaktorius ' 

Igaimui, tumoras auga, j..Amerikos” 
padidėjęs spau žia ne. .cĮdgj,, vaidybos pirmininkas 

avo svoriu, bet taipgi' kviesti Jo Eksceiencij» jr 
mu dėlto, kad jam au- _ kmigus vakarie.
larosi toje vietoje per- Ekscelencija 14 kunigų ir 
ir nekartęl be lydimas

etvarkos su viduriais,,^ į sa)ę jeinallt 
skundžiasi skausmu. . pasipy|ė

oro augimą diagnozuo- aplodismentai ir šauksmai: 
nesunku, Ues padidė- vai i oi

balas yra galima už- Vakarienė
i ir atskirti nuo nor- . a,. . __ __
organų. Atsiradus tu- t. Vakarienę atidarė K Krn- 
yra reikalinga moterį »'nskas’ pareikšdamas Sao po

rai prižiūrėti ir, al8jūs kylio tikri,.r pasveikrndamas
ii, teikti medikalę ar J» “Amerikos’
giškų pagalbų. vard’1’ paskirdamas vakaro
ų 1 ų __ vedėju J. Laučką. Maldą prieš

vakarienę sukalbėjo pats vys
kupas.

Prie garbės' stalo, gražio
mis gėlėmis papuošto, sėdėjo

FIBROID TUMORAI

Labai ir labai dažnai ten i 
ka nusiskusti moterims įvai
riais negalavimais nuo kurių 
vyrai yra liuosi. Kas skau
džiausia, yra tai, kad dauge
lis vyrų mųterų negalavimų 
nesupranta ir nesupratimo de
lei tų negalavimų nepripažį
sta. Šiuo savo pasielgimu vy
rai vien tik pasunkina mo 
terš padėtį, o nekartą būva 
priežastimi per daug anksty
vo moters sunykimo, o nei 
ir mirties.

Fibroid tumorai dažnįausiai 
pasilaiko moters pusiauamžy. 
Tarp 20 ir 30 metų šios rū- 
||ics tumorai retai tesutinka- 

Apie 30 nuošimčių visų 
P^erų sulaukusių 35 metus į 

ramžinns pradeda negaluoti 
delei fi broid tumorų gimdo
je. Daugelis jų visiškai ne
kreipia į ten wdėmesk> ir net 
neieško gydytojo patarimo ir 
tuo reikalu reikalingo gydy 
mo. Mal, tada tumorai yra 
dar tik, prasidėję augti, jie 
yra maži ir ypatingo, negala
vimo moteris nejaučia. Atė
jus laiko permainai šios rū
šies tumorai tik retuose atsi
tikimuose teužsimezga augti, 
gi' ankstyvesniame amžiuje 
užsimezgę tumorai pradeda 
keisti savo pobūdį. Tuomet 
jau yra tikrai svarbu kreipti 
dėmelio. To nedarant, žinoma, 
duodama progos pasireikšti ir 
įsigalėti vėžio ligai, kurios 
kaip kokio maro, reikia ne 
tik moterims bet sykiu ir vy
rams bijotis.

Mes čia nesigilinsime į į- 
vairias daug sykių labai ne-

Atsisveikinimo kalbas pa
sakė šie: kun. P. Garmus, 
(Pennsylvanijos kunigų Ir or-1 
ganizacijų vardu), inž. A. J.| 
Mažeika (Liet. Vyčių vardu), 
kun. S. Stonis, kun. dr. J. 
Starkus (Marianapolio kolegi
jos ir vaterburiečių vardų), 
K. P. Vilniškis (Romuvos klū 
bo ir Liet. Kat. Studentų ir 
Profesijonalų vardu); kun. J. 
Vaitekūnas (N. Anglijos ku
nigų ir organizacijų vardu), 
kun. K. Paulionis, Kunigų 
Vienybės sekretorius (Kunigų 
Vienybės vardu) ir J. Lauč-

Turi būt dėkingas savo žmo 
n®i. Harold Dahl, amerikietis ■■ 
lakūnas, savanoriai tarnavę? pas W 
Lspanijos lojaListų kariuome- <^en at 
nėj, numušus lėktuvą, buvo1, lietis s' 
patekęs į sukilėlių nelaisvę k°.« 'ta 
ir būt buvęs sušaudytas. Jo k®d nt 
žmonai, kuri gyvena Danville, atatinki 
Tll, karštai prašant, sukilę- balams 
lių vadovybė jį paliuosavo. pa 
Ištrūkęs iš mirties nasrų grį- viena 
šta namo. (Viso .
.     rapijų)
įspūdingai, kad rodos kalbė- kslus t 
jo tik 5 min. Visi atsidėję jos salėse, 
klausėsi. Štai jos turinys: muose,

“Atvykau į šią šalį, kai- tų ir P 
bėjo Ekscelencija, Kunigų "Vie son, C< 
nybės dr. kviečiamas, kad su- ninku 
sipažinti čia su mūsų tautie- nigų \ 
čių katalikišku ir tautišku Pa., Li 
veikimu ir kad jiems, kiek Liet. K 
galint, padėti; kad apsipažin- Cliicag 
ti su Amerikos kultūra ir deracij 
bendrai su Amerikos gyve- ko apl 
nimu. Kelionė pavyko visais Dienų, 
atžvilgiais. Alano 'maršrutą nu Y., Th< 
statė Kunigų Vienybė, taigi tone, 
tuom man nereikėjo rūpintis Juozą p 
ii tas padėjo per tą trumpą towne, 
laiką aplankyti daug lietuvių susisiel 
kolonijų ir daug ko pamaty- tomobi 
t i. Už tai aš reiškiu giliausią Subwa} 
padėką Kunigų Vienybės drau orjaivi. 
gijai, o ypač jos pirm. kun. . ..
J. Balkūnui ir sekretoriui ku- 1 '

•nigui P. Jurui. Visur buvau S. 
maloniai priimtas, ne tik lie- . . 
tuvių, bet ir kitataučių. As ” 
dėkoju Bažnyčios hierarchi- ______
jai: šv. Tėvo Atstovui, kardi- 
nclams, arkivyskupams ir vy- į niij 
skapams už leidimą man čia ;; Illll 
misijonieriauti lietuvių tarpe, I VII 
kurie taip pat gėrisi lietuvių • 
darbuote ir susitvarkymu ;
Pav. Newarko, N. J. vysku ! Kur

spaudos atstovais buvo pro
gos išgarsinti lietuvių vardą 
ir visa Amerikos spauda nuo 
Atlantiko ligi Ramiojo van. 
denyno gražiai pažymėjo ma
no apsilankymą ir bendrai 
Lietuvą. Ir ne tik anglų spau
da, bėt ir lenkų ir ukrainie
čių. Čionykščiams lietuviams 
reikalinga yra didesnė tėvy
nės meilė, imant pavyzdį iš 
mūsų protėvių, kurie taip na
rsiai kovojo su rusų valdžia,, 
ginant savo kalbą. Knygne
šiai turėtų būti mums visiems 
pavyzdžiu. Daug jų paguldo 
savo galvas šaltuose Sibiro 
kalnuose, o tačiau už lietuvy, 
bę narsiai kovojo ir laimėjo. 
Pav. per didįjį karą milžinai 
susikovė ir jų sostai subyrė
jo, gi Lietuva, suteriota ir vi
sais atžvilgiais suvarginta, kė
lėsi iš griuvėsių ir atgavo ne
priklausomybę (plojimas). Bo 
ginkliai, neprityrę, neturėda
mi pakankamai nei amunici
jos, o tačiau laimėjo. Tai pa
darė tautos vieningumas ir 
pasiryžimas. Daug padėjo ir 
amerikiečiai lietuviai. Barbė 
jums, ^Broliai, už tai! Lenkai 

Į smurtu užgrobė mūsų sostinę 
Vilnių 1920 m. Ir tą lietuviai 
būtų atsiėmę, tik svetimų val
stybių kariškoji komisija lie- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Kalbų metu įterpta buvo 
graži ir muzikalė dalis. Muz. 
J. Jankaus vedamas Apreiš
kimo parap. choras gražiai iš
pildė 4 dainas: “Ei, pasauli!” 
— Vanagaičio, ‘‘Laisvės Va
rpą” — Vanagaičio, “Jauni
mo giesmę” — Naujalio ir 
“Taurių dainą” — Verdi (iš 
operos Traviata). Pianistė M. 
Žudžiūtė gražiai paskambino 
Waltz in O flat, — Chopino. 
M. Stagniūnaitė gražiai su
dainavo "solo: “Kur bakūžė

1936-37 m. SezonoLietuvos Op eros

rovų buvo šiose operose: “Eu
genijų Onieginą” aplankė 7,- 
483 žiūrovai, “Radvilą Per
kūną” — 5,035 žiūrovai, “Ki- 
težą”, — 4,987, “Traviatą” 
— 4,749 ir t.t. IŠ viso buvo 
pastatyti 127 spektakliai, ku
riuos aplankė 68,198 žiūrovai.

Tiek kitur, tiek ir Lietuvo
je, operą reikia laikyti svar
biu kultūriniu veiksmu, ypač, 
kai ji randa visuomenės ta
rpe didelio palankumo. Su
darant repertuarą, tenka atsi
žvelgti ir į visuomenę. Taip 
pat sudarius repertuarą, ten
ka kreipti-dėmesį į tinkamai 
menišką ir rūpestingą paruo
šimą.

Valstybės teatre jan pasta
ri ta per 50 operų, kurios su
daro per 75 nuoš. visų stato
mu Europos scenose operų. 
Hrl tų 50 operų, sunaikinus 
Ipnisrui jų dekoracijas ir kos
tiumus, kiekvieną sezoną ten- 
1 a išrinkti por^i vertingiau- 
: ių ir jas atnaujinti? Šį sezo
ną Valstybės Teatras turėjo 
savo repertuare 29 pakaito
mis ištisą sezoną statomas o- 
rz-ias. Tovlėl sustatant operos 
repertuarą, tenka 2-3 operas 
atnaujinti ir 2-3 naujas pa
sūdyti. Šio sezono operos re
pertuaras įvykdytas toks, 
koks buvo iš anksto numaty
tas: 1) “Eugenijus Oniegi- 
r aa? pastatytas 1936 m. rug
sėjo 15 d., 2) “Don Pasqua- 
b,“ spalių 23 d., 3) “Kite- 
žas” gruodžio 22 d., 4) “Rad- 
\ilft Perkūnas” 1937 m. va
sario 15 d., 5) “Madame But- 
terflv” balandžio 10 d.

susikerta, mes matysime juos 
iš kitos pusės; ir amžinybės 
tvarkoje visa tuomet išrodys 
išmintinga, niekas pabėgęs, 
niekas klaidus. — Bsecher.

Taip! Aš tikiu ir tiktai Tu 
gali duoti mano sielai paleng 
vin mą: Viešpatie! mano dva
sia lenkiasi Tavo tiesai; pa
gelbėk Tu mano netikėjimui 
— Dr. J<i*s R, V/rcford.

vertė

“Neprasikals visi tie, ku
rie pasitiki juomi”. — Psalm. 
XXXIII, 23.

Aš neabejosią nors . vjsi 
•mano laivai ant jūrų sugaiš
tų nešami namon su sulūžu
siais stiebais ir burėmis; <• aš 
pasitikiu rankai, kuri niekad 
nepristinga, kuri jš regima 
blogo padaro man gerą. Ir, 
ners aš verkiu, kad bflrės y-. 
ra sudraskytos, aš vis šauk , 
siu, mano geriausiomis valti-! 
ms gulint sutriuškintoms, “Aš '• 
pasitikiu Tavimi!”

Mes neklaidžuojame tamso
je ir užuomaršoje; 'mes nesa
me įmesti į tarpą gyvenimo 
sumišimų ir nesivadovauja
me sujudimuose. Tu sėdi val
dantis: visa yra nuoga ir at 
vira prieš Tave ir Tu matai 
galą. nuo pradžios. Tavo ran
koje kuopainiausi daiktai y-; 
ra paprasti; daiktai keisčiau
si mūsų minčiai Tau yra aiš
kūs. Tu suturėsi Žmogaus pi
ktumą Tave girti; ir daiktus, 
kurie priešingai eina, visas 
tas priežastis, kurios su laiku Ibinuų

Pirmieji Ispanijos sukilėlių karininkai priešaky kariuo-menės, kuri po dvylikos dienų puolimo sulaužė lojai istų jė 
gas, pirmieji įeina į Santander, vieną didžiausių šiaurinėj Ispanijoj miestą.

r/ k

* J 1
a . «

J l $

1 A 7

<

"H



Antradienis, rugsėjo 14, 1937

Glaudžiau Bendradarbiaus Baltijos Valstybių 
, Veterinarijos Gydytojai

darbo

VYSK. M. REINIO IŠLEISTUVES Pastabų Pastabosganytojiškąjį pa

(Tęisnys iš 3 pusi.) i u

tuvių lygius sustabdė. Bet 
Vilnius vistiek bus atvadue- . 
tas. (plojimas).

lietuviai, galima sakyti li- 
ko be nieko, ypač be pinigų, N 
nes žlugo ir rusų rubliai ir vo v 
kiečių markės. 1U23 ri. kaip* f 
važiavau, kaipo atstovas, j * t 
G.enevą, tai Berlyne už pietus 
sumokėjau 45 milijonus mar . 
kių. Tai bent pietūs! 1922 iu a 
Lietuva įvedė savo valiutą — t 
litą, kuris yra pastovus ligi «, 
šiai dienai. Sutirpo doleris, 
frankai, anglų svaras, lenkų1 € 
zlotai, italų lyros, latvių la j j 
tai, gi Lietuvos litas išliko ( 
tvirtas ir nepajudinamas, (gau f 
sus plojimas).

Tai vis lietuviškos dvasios < 
atsparumo reiškinys. Lietu
viams, kaip ir kitoms tautoms, s 
čia gręsia ištautėjiiuo pavo- į 
jus, tačiau daug yra ir atspa- J 
ros centrų, tik juos reik pa- < 
laikyti. Tviiljos lietuviškos i 
šeimos, parapijos, mokyklos, 
seimai, chorai, draugijos, 
spauda, Lietuvių Dienos, į- 
vairūs išvažiavimai ir pikni- . 
kai — tai vis lietuvybės tvir 
tonu. Reik melstis už tėvynę, 
kad ji visais amžiais pasilik
tų nepriklausoma ir būtų švie 
si Kristoje, kad joje klestėtų 
katalikybė ir dorovė. Ir tė
vynėje lietuviai dirba, ypač 
Katalikų Veikimo Centras (K. 
V. CŲ. Lietuva šviečiasi ir 
Žengia prie kultūros ir prie 
katalikiškos pasaulėžiūros. Be 
ngiamasi prie kat. universi 
teto, renkamos tam tikslui au
kos, studentai siunčiami spe
cializuotis į užsienį, daromo*’ 
paskaitų eilės kat. pasaulė 
žiūros sustiprinimui. Leidžia
mas žurnalas “Kosmos”, ku
rio redaktorium yra prof. Do
vydaitis, kuriame gvildenama 
gamtos santykiavimas su ti
kyba. Ir kitos valstybės juo 
gėiisi, tik gaila, kad jis per 
maža tur prenumeratorių, rei 
ktų jį palaikyti ir užsiprenu-

Rugpiūčio 12 d. Kaune pra-'šilta kolegiškunio ir 
sidėjęs tretysis Baltijos vai- nuolaika, 
stybių veterinarijos gydytojų1 Kongresui pasibaigus, jo 
kongresas, rugpiūčio 14 d. pa- ( dalyviai Jitvyko $ Vytauto 
sibaigė. « 1 Didžiojo Muziejaus rūmus ir

Išklausius visus referatus apžiūrėjo Kultūros ir Ka- 
ir išdiskusavus bei išnagri- ro muziejus, o 19 vai. jie da- 
nėjus juose iškeltus veterina-1 ’yvavo kasdieninėse Karo Mu- 
rijos- klausimus buvo priimti ziejaus vėliavos nuleidimo iš- 
veterinarijos reikalais kongre- laimėse ir atidavė pagarbą 
co nutarimai. į Nežinomam Lietuvos Karei -

Kalbant dėl ateities veik- Uui.

LIETUVIAI DAKTARAI *

08. P- ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49tti Ct.. Cicero, W.
litera., Keb. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

8147 Bo. Halsted Bt. OMcago 
Paned.. Sered. ir Bnbat aao 2—8 v

Tol. Ofise:
LA.l#yette *017

Tai. namų: 
HEMiock 6286

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. G, RAKAUSKASGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
VlRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 pepu't ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus. 

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

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Ree. ?fiso vaL: 19—12 A. M.

& 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais! 

[•erai sutarti

I Išmintingas žmogus kalbės 
I ir tylės tik tani tinkamu lai-

Protas atranda žmogui jo 
gyvenamo prasmę ir tikslą.

baugiau klausyk, mažiau 
kalbėk.

Tol OANal 2346

PHYSICIAN AND SURGEON t

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo miki 12 dienų ir 1 

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

Res. .2 tie S. Bth Ave., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2905 So. Leavltt St. 

Tei. OANal 0482SO METŲ PRITYRIMAS 
ys eKJsammoojainos — akiu 

pritaikomi AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS, MARIAIDR, JOHN SMETANA Ree. 6058 So. Talman Ave. 
Rea. Tel. GROvehill 8617 
Office TeL HEMiock 4848OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nao 0 iki 12 

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTUVIS

OPTOMET4UCAL.I.V AKIŲ 
SPECIALISTAS

SuvlrS 20 metu praktikavimo
Mane Garantavimas I

Palengvina aklu {tempimą, kuri 1 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, > 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu aklu karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vlsooje atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia nui/.<ausias klal- 1 
das. Specialė atyda atkr«?piam* j i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- ; Tr,rrTTtrTCS 
tatsomos. Va'andoa nuo 10 iki 8 v. j LIL I U Vio 
Nedklioj pagal sutartj. Daugely jro, CnT1fl, 
atsitikimų akys atltal.-omo., be aki- ’°«51 oOUtn 
alų. SAJans pigios kais nirmlau. Res. 6515 g

4712 sa ASHLAND AVE. Telephone:
Phone Boulevard 7569 iaihi

DENYTSTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutarti

GYDYTOJAS Bt CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Kųtv. ir Nedėliomis raaitana 

Subatoma CloeroJ 
1444 So. 4#fh Ct.

Nuo 4 iki 8 vai vak.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800 leL Calomet 6974

OFISO VALANDO8:
9 ryte iki 8 vakare ifakiriaat sek

madienius ir trečiadieniusADVOKATAS 
Ashland Avenue 
Rockwell Street 
REPubiie 9723

OH. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Residencija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet

DANTŲ GYDYTOJAS
3259 S. Halsted Street

CHTCAGTi. ILL-
OfBee Hoare

'2 to 4 and / to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiao Telef. BOUIevard 7899 
Namų Telef. PROspeet 1930

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 5. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 8806GERKIT <■» ' ALŲ

2ltntiro6ia 
S8UTH SIDE BREWING COMPANY

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
Ifcatrvm. apeednmis ie anbatomis

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 alinęs ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West64di Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HEMiock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po piet lr 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
i pagal sutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tat Prospect 1R)12 
Res. TaL Repablic 8047

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACTJUM-CLEAMER 
ATLIEKA 48 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

satart)
TaL EOUlevard 7042

DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street A 

VaL: ano O ryte iki 8 vakdl 
8eredoj pagal sutarti

i. and Offioe
S. Leavitt St 

OANal OTOe

<KOWAR8KAS) *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago-

Tel. Ofiao BOUIevard 6918-14 
Rea. KENvood 6107

UR. A. J. BERTASH
Ofiao vaL aao 1—S; am 8:30—8:39 

756 West 35th Street

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemaric, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puiidus auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciję dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas dupdamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, tat.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. TeL Crawford 4100

Ofiao TeL Vū 
Reaidendjoa TaLGYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TaL I ira»a»a 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare 

TreŽiadieaais ir Sekmadieniais 
------------- SSSL25SH&

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiao vaL: .8—A ir 0—8 p. m.

Rasideaeija
8939 Bo. Claremont Ave. 

Valandoe 9—10 A. M. 
NedĄiOTmui pagal .atarti

Ghtegee lietuvių iv. Kryiiana li
goninė, kaip jų pripažino American 
■edical Aaaodatloa lr American 
OeUega of Sorgeom, yra Olaea A 
rftėiea. Tai yra, ankėčianad Ameri- 
koa medikaliai autoritetai mtoų y. 
goninų priakyri prie gertaaalų Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimo 2700 MT. «Mi it, 
tol. HEMiock 6700.

Valandos 11-11 A. M., 2-4, 7-« P. 
Rezidencija 1«1R So. SOth Ave.

Trt. Cicero gaga 
Ofisas 4BSO Wset ISth Street

Cicero. IU.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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PRUZIN
- Motsri* patarnauja

įjos Apskrities Skyrius

Iš Federacijos Chicagos 
Apskrities Susirir.kmo KNETMN MONUMENT CO., MC

Išdirbėjai aukštesnės rūšie# 
paminklų tr grabnumlųKns-niun įvyko rūgs. 9 d.. visas pelnas sptihių J dfe i 

Aušros Vartų parap. svet. no« e»s Vilnia ns Vadavimo
Sns-mų atidarė, pirtn. Ig. reikalams per ALRK Federa- 

Sakalas malda. Protokolą iš centrų, sulig Feder. ko-
paskutinio posėdžio perskaito ngresų nutarimo. Ir Lietuvos' 
rašt. B. Kazlauskas. Vienbal- atstovai, Gilvydis ir Kviklys 
šiai priimtas. t’k katalikuose rado pinų pa-|

Komisija padarė pranešimų sUakėjimų (2iur. “L. Aidas 
iš kun. Ig. Albavičiui ir L »r “Draugas” No. 213, rūgs ! 
Šimučiri rengto Gedimino 0 10 <!•)• i
rdinui įteikti bankieto. Pra-' 20 LiėfclVDS KcprHdau- 
iK‘š mas priimtas. sOnfyMs sukakties mirtfr-

Trijų apskričių bendro pik ( jurtas
niko komisija padarė pranė-’ . < . .
ži,,,,, kad panikas davė gra-Į Nutarta ^ilnuDga. minMi 
žau.š pefno. Pranešimas dari L'etuvos nePriklauSy.nyb«s 2P, 
nepilnas, nes dar nesurinktos TOet’ tuk,1'ti v“sarl'° 16 d-’ 
jįisos įplaukos. Federacijos ao 1938 nl- ir Prie to renfitis ‘5 

pskritis pareiškė pageidavi- Į anksto. Tam darbui išrinkta 
mo, kad ir kitais 'metais būtų kdmrsi.įja iš L. Šimučio, kun 
rengiamas bendras piknikas. M. Urbonavičiaus, MIC. i iri 
Lauksime žodžio iš Susivie- Ivrtiskaitės.
nymo ir Moterų Sų-gos Chi- # federacijos
cagos apskričių. Valdybai pa- kongreso
likta susižinoti ir pranešti
sekančiame Feder. apskr. sū- Pranešimus padarė lr. Si 
si rinkime. mirtis, dr. A. Rakauskas iv

Spalių 9 d 1 ikun. M. Urbonrtvičins. Kons-
, • grėsė vadovaujanti mintis bu

Nutarta, kad kiekviena ko . «. . .... • ,, . ’ n , vo dttrbinmkiskais klausimais,
lomja minėtų spalių 9 d., kad
iš amksto prisirengtų prie nii- ' ‘
nėjimo su bažnytinėmis pa- į s^as’ užsiinteresavimas Kon-. 
maldomis ir programa salėse. : greso eiga, dalyvavimas vi- 
Programos paįvairinimui kvie, sose sesijose ir diskusijose

Didžiausia: paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

SuvirS 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai M dirbtuvės lr 
taupykite pinigu#

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESIERN 
AVENUE

AUTI URANO AVĖ.

Telefonai 
SEEIey ė 103

CHICAGO, ILL.

Didelė muzikes mėgėja. Praėjusį sekmadienį Chieagoj 
buvo šalta. Tų dienų Grant parke buvo paskutinis pd atviru 
dangu'.n koncertas. Atvaizde matome, kaip vienas muzikos 
mėgėjas, kad nesušalti, apsisiautęs skaromis klausėsi progra
mos. ' ‘ ,

J. Šliogeris

Kunigai Taria Viešę 
Žodį Apie Statistiką

sėkmingai tas darbas pavyks 
minėtaAn leidėjui atlikti, tai 
bus didelis lietuvių tautai pa- 
sitarnavfrnas ir nemaži nuo
pelnai kun. S. Draugeliui.

Kun. <J. Paškauskas
Rugsėjo 10 d., 1937 
Chieago, III.

Remkite Savuosius 
Biznierius «

FLAIBOTOViy^B 
UIBEITOHHI

NAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I U D III A UPE PATARNAVIM,
flluDULHnut dieną ir nak
DYKAI MOTO I(D aTySE

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
dėlė# Myliotiems — Vestuvėm# — 

rtėoturihihi — *TnTllfthlfrM — 
Papuošima n m.

Phooe LAFAYETTK 6800

Pr. Gudelis ČikagojeSUTAUPYSITE ?50.00 DABAR
Pirkdami 6 Pėdy Didžio Šaldytuvu -

CROSLEY SHELVADOR

Praeitų .atiįyiadienį, Rūgs. 
12 d. Čikagoje viešėjo Vyčių 
C. V. vice pirmininkas .p. 
Pranas Gudelis iš Dayton, 
Ohio. Atlikęs Vyčių Centro 
Valdybos ekstrų susirinkimų 
aplankė Vytauto Darže -cice 
riečių piknikų, kur matėsi su 
kun. J. Vaičūnu — apžiūrėjo 
Vyčių spaustuvę ir dar sus
pėjo pasitarti Vyčių reikalu 
su gerb. kun. J. Saulinsku, 
šv. Mykolo par. klebonu ap
leido Čikagą vidurnakty.

ANTANAS GEDVILAS A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

mirė rugsėjo 11, 1937, 1:65
vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiau#. „

Kilo iš Lietuvos, Tauragės 
Apskr., Kaltinėnų parap., La. 
vteklškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Pkllko dideliame nuliūdime 

mylimą moterj Marcelę, po tė
vai# Petkaitė, 2 sūnus: Anta
ną ir Alfonsą, seserj Barborą 
lr švogerj Kazimierą ObpulJ Ir 
jų šeimyną; o Lietuvoje 3 bro
lius: Juozapą, Dominiką lr Jo
ną, 2 seseris Juzefą ir Oną, ir 
seną motinėlė lr gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas J. Llule- 
viėiaus' koplyčioje, 4348 S. Ca- 
llfornia Avė
l Laidotuves Jvyks trečiadienį, 
rugsėjo 15 d. Iš koplyčios 8:08 
vai. ryto bfts atlydėtas J švenč. 
Pan. Marijos Nekalto Prasldt. 
par. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J dv. Kazimiero kaptnea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy#- 
tamus-nias dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, sftnal, Mo
tinėlė, Broliai. Scsery.a, ftvnge- 
rts, Gftnlfcjfa ir Drangai.
# Laldotuvin direktorius J. Liu
levičius. Tel. LAFayette 3573.

Galima pirkti tik mo
kant po 15c į dienę. E- 
lektrikirris šaldytuvas 
patsai per save išsimo
kės. Toliau reikės mokė 
ti daug daugiau, neš 
kainos visur

1410 So. 49th CK Cicero 
Phone Cieero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GBOvehilI 0,142

718 West 18th Street 
Phėne MONroe 3877

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566
jį 4704 So. VTestert Al 

ffcVAS f d. VIRginia 0888

kyla aukš-

t,,,..r,.,.t.ttt,,t,,,,..,t Budrko krautuvės.

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVE 

3409-11 So. Halsted St.

8#54 ftt. B.feUd St. . 
Pfw« BOUIevard «t#

laikas valgyme ir gėrime 
yia didžiausias vaistas kūnui 
ir dvasiai. 2814 Wė«t 23rd PBw» 

Plione CAMsJ 2815 
Skyrius 42-44 B. 108 St 
FKorte PULIman I2fft> 

4348 9d. Crtfifcrma Av< 
Phose LAFayette 8571

lRctewitz ii SiMiRiks anksti kelia, tam ir 
Dievas padeda.

LUMAs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8319 Lhnantet Ar». 
Phone TARds 1138-1186John F. Eudeikis

gtrtiAusiA nt diliausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermftage Avė.
4447 South FafrfleM Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

|
Ih'nr

V— ■ pemtoklų vertybes. Dideite

b•?'&:’■ ick"’ *km0n,i '
L K# n ’

' t.«n k o n * I =« -1 n rl > n => 
We<5t ll,th

Wrf«w« MiTerty 8M6 
skersai 8v. BAtimiero kapteių vartų.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Blvd. TO1O DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Budrtkn žymiu* programas WCFL — »70 KIL. Nedėlšlmla kaip 7:io tak., dalyvaujant Budriko did 
Mulei orkeštfal Ir (laidininkam#. '

WAAF — 820 KIL. Pamrdėflal# tr PštnyčhMMk kaip 5 vrt. vak.
WHFČ — 1420 KIL. Kotvetgals kaip 7 iki t VaL vakare.

Alydat: O nauja# Budrfko kasdieniais programa# Iš stotlM WGE8 — 1X0 Kil., Kaadlen kaip 9 vai. 
ryto. Nepamirškit# pasiklausyti.

KUai^kttė mtoų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakartiaj 
10:00 vaL vakaro ii W. M. P. 0. atotiaa (1420 lt) — PraseMjai 

P. BALTIMIERAS
Tetnykite Biznierių Bargenus “Drauge

Pocahontas Mine Run — T onas $740 
Stambios perkant 5-Ws Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5132 So. Avenue - Tel. REPublic 8402Long

c .• -• * b '
____________________________ '■ ■■ ■’ ..iau.t-a#
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Antradienis, rugsėjo 14,

VIETINES ŽINIOS

Apleido Chicago

Praleidęs apie penkis mė
nesius Chicagoj, grjštu į mie
lų tėvynę Lietuvę). Nelengva 
man apleisti mylimų Chicago, 
nes čia daug turiu draugų 
kunigų, o per 25 metus gy

• Daug Gyvumo

WEST SIDE. — Rugsėjo 
11 d. vakare buvo surengtas 
katalikiškos spaudos talkinin
kams pagerbti vakarėlis, į 
kurį atsilankė daug veikėjų 
ia visų Chicagos kolonijų.

yendamas Amerikoj įsigijau Buvo ir svečių. Matėsi ir biz-
daug prietelių ir pažįstamų. 
Bet reikia su visais skirtis 
ir,- gal, ant visados atsisvei
kinti su Dėde Samu.

Sudiev ir ačiū didžiai gerb. 
pralotui Krušui ir visai Chi
cagos lietuvių dvasiškiai, ku-Į 
ri parėmė Kaišiadorių ir Pi- 
vošiūnų bažnyčių reikalus. Ši
rdingai ačiū visiems aukoto
jams. Visiems prašysiu Dievo 
palaimos, gi dabar: “Leiskit 
i tėvynę, leiskit pas savus, 
ten atgims krūtinė, nuramins, 
jausmus”.

Lietuva, tėvynė mūsų, yra 
graži ir maloni. Jei kada ap 
lankysite, tai užprašau visus 
į Pivošiūnus, nes iš Kauno 
tiesus kelias į Pivošiūnus, o 
vartai amerikiečiams visados 
bus atviri.

Sudiev ir ačiū už viskų. 
Kun. A. Deksnys, 

Pivošiūnų klebonas

Spulkų Lygos 
Susirinkimas

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4.-00 ir 4;30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI

šio mėnesio sės į prancūzų 
linijos laivų. Laivakortę jam 
parūpino “Draugo” agentū
ra.

nicrių, kurie prisidėjo prie 
“Draugo” 100 dovųnų pikni
ko per Labor Day. Giliukin 
įi atsiėmė savo dovanas.. Su
sirinkusieji buvo pavaišinti.

Šeimininkės patiekė skanių 
vakarienę, o uolūs “Rūtos” 
daržo bufeto patarnautojai vi
sus pavaišino gėrimu.

G. Brazaitytė iš Bridgepor- 
to ir E. Oksas iš Briglitonl 
Pnrk mikliai pašoko įvairius 
šokius.

Roselando Šakar - Makar 
moterų choras atsiprašė ne
galįs dalyvauti, bet žadėjo 
spalių 24 d. atvažiuoti į ka 
talikiškų laikraščių raporte- 
rių piknikų Vytauto parke ir 
dar gražiau padainuoti.

“Palangos” orkestrą paten
kino visus.

Ačiū visiems atsilankusie-
Rengėjaims.

Raporteriy Diena 
Vytauto Parke

Chicagos katalikiškų laik-
Į stotį suvažiavo daug pa-,™*4"* ™P*rteri»i bei korės

lydovy. Junonas per aiaras ,Km<ien^al 24 d. ron-
žiūrėjo į'pasekančius ame j«io “vo «’•**«*»>» Vytau 
rikiečius sakydamas sudiev ir ” P"**- &>*«>”» *>us>

žadėdamas amžinai nepamirš 
ti.

oikestra, restorane svečiam.-. 
Rožė va^K*ai- Bus pakviesti1

geri kalbėtojai, kurie patieks 
laikai reikalingų raporteriamsz*’’* t •" i titrai leinaiiiiiKŲ i u-pvi vei laJiisGenovaite G.edraitiene ,r koresprarientams žiniU; 

Rengia Koncertu 
Lapkričio 14

Lapkričio 14 d., Chicagos

Sv. Kristinos Karnivala
UOtas ST. IR HOMAN AVĖ.

Sekm., Rūgs. 12 iki Sekm., Rūgs. 19, 1937
4 IKI 8 V. V.

DVI NAMIE VIRTOS VAKARIENES

Trečiadienį, Rugsėjo-Sept. 15 d., 7:30 valandų Lietuvių Vakaras 
SuTugusif/ms 35c, Valkams 20c.______ ____________ *___________ Valgykite kiek galite

JŪSŲ AUTOMOBILIUS BUS PA ŠVENTINTAS DYKAI ABU SEKM.
&v. Christofer Medaliai

KUN. STANKEVIČIUS

Pranešimai
kaip rašyti į laikraščius ir' ĖST STDE. Moterų 
t.l. Atplunkusieji taip pat1 Sųjungos 55 kuopos susirrn- 

.lovon,. k imas įvyks šį vakarų, l4 d
rugsėjo, parapijos svetainėj,

gaus daug dovanų.
Spalių 24 d^. yra šv. Rapo

Lietuvių auditorijoje, 3133 '° -iveidė. 8 vai..ryto Aušros 
Aortų parapijos bažnyčioje 
prie Šv. Panelės altoriaus už 
prašytos šv. Mišios su pri- 
takintu pamokslėliu visų Chi
cagos katalikiškų laikraščių 
raporterių ir korespondentų 
iųtencija.

Visi nuoširdžiai prašomi pa 
remti rapartenių dienų Vytau
to parke. Rap i

So. Halsted st., įvyks pirmas 
koncertas žymios Chicagos 
lietuvių dainininkės Gėnovai 
tės S. Giedraitienės. Ji yru 
sopranas, pasižymėjusi daina
vimu lietuvių radio koncer
tuose,operetėse ir anglų mė
gėjų scenoje.

Prieš keletu metų ji dai
navo koncerte sykiu su Juo
zu Babravičium ir pernai pa
statė keletu muzikalių veika
lų Chicagos lietuvių chorams,

Skautininkas Jurjonas bet jkl šl°l .dar nei kart* ne* 
1 pasirodė kaipo savistovė so
listė.

Atsižvelgiant į Giedraitie
nės gražų dainavimų praei
tyje, galima tikėtis, kad kon
certas bus gražus ir įdomus.

Reng. Komitetas

7:30 vai. vakare. Visos narės i 
malonėkit laiku susirinkti. Iš 
girsime raportų iš buvusio ( 
M. S. seimo.

Po susirinkimo bus pager
btos mūsų delegatės ir įteik
ta joms dovanos. Nors tuo 
bus joms atsidėkota už jų pa
sišventimų. Tad visos narė3 
prašomos atsilankyti.

Pirm. R. Mazeliauskienė

kiekvienam jūsų aatomobilinje

KUN. CONRAD KUN. REfBEDEAU

Išvyko į

Rugsėjo 10 d., Lietuvių au
ditorijos salėj įvyko lietuvis- 
kųjų Spulkų Lygos susirinki
mas. Po valdybos raportų bu
vo tartasi apie siuntimų dele
gato į Illinois valstijos Spul 
kų Lygos konvencijų, rugsė^c 
14, 15 ir 16 d., Springfielde. 
Į konvencijų lietuviškų spul
kų Lygų atstovauti susirin
kimas išrinko Jonų P. Eval
dų,

Toliau buvo tartasi apie 
naujos valdybos rinkimų. Su
sirinkimas paliko senųjų val
dybų, kurion įeina: pirm. J. 
Sutkus iš Waukegano, sekre 
torium Varkala, iždininku J 
Kazanauskas, SZnano Dauka
nto spulkos pirm. Ten buvęs

Grįsta Namo

Skautų instruktorius Stasys 
Jurjonas šių vasarų buvo at
vykęs su grupe skautų į A- 
merikų — skautų sųskridį.
Kiti jo draugai jau seniai 
Lietuvoj; reikėjo ir Jurionui 
būti namie ir pradėti savo 
darbų mokykloj. Bet, kadan
gi jis turi daug giminių ir
draugų ir norėjo visus ap- BRIDGEPORT. — Izido 
lankyti, tat vienam mėnesiui rius Pupauskas, Keistučio

Turėjo Geras 
Atostogas

BRIDGEPORT. — Rugsėjo 
1S d. Jonas P. Evaldas, Kei 
siūčio spulkos sekretorius, iš
vyko 4 Springfieldų dalyvau 
ti Illinois valstijos spulkų Ly
gos konvencijoj. Konvenoija 
prasidės rugsėjo 14 ir baig 
sis 16 d.

J. Evaldas ten atstovaus Il
linois valstijos lietuviškųjų 
Spulkų Lygų), Keistučio spul
kų ir Lietuvon '»pt»ikų.

Grįš ateinantį penktadienį 
ar šeštadienį. Rap.

buvo pasilikęs. Dabar jau vy
ksta Lietuvon.

Paskutiniam sudiev pasaky-

ppulkos direktorius buvo iš
vykęs atostogų. Apvažiavęs 
pusę Amerikos grįžo pilnas

ti giminės ir draugai buvo malonių įspūdžių. Aplankė 
susirinkę 8 d. rugsėjo į Ma- Yellowstone Parkų, Salt Lake 
zeliausko namus, kur svečiui City, Colorado Springs, Den- 
sudėta daug linkėjimų. 1 ver. Pabuvojo ant keletos au-

Ant rytojaus Jurionas iš-Į kštų kalnų viršūnių. Visa 
vyko į Clevelandų, Oi iš ten kelionė buvo sėkminga Rap.

------------|-------------
Iki šiol dar nebuvo pagar

sintos “Draugo” piknikui dvi 
dovanos. Viena šauni dovanu 
nuo Ignaco Radavičiaus, 841 
W. 33 st., ir Ma’s Tavern, 
919 W. 35 st.

RADIO
Šiandie 7 valandų vakare 

Peoples radio programa pa
tiks daug malonumo radio 
klausytojams žavėjančiom dai 
nelėm ir muzika, nes progra
moj dalyvaus Sabonių šeimy
na: K. Sabonis, L. Sabonienė, 
Sylvia McElroy, Antanas Čia- 
pas, Peoples parlor kvartetas 
ir kiti. Be to, bus gražios mu
zikos, įdomių žinių ir svar 
hių pranešimų. Bus svarbu 
daugeliui išgirsti apie Peoples 
krautuvių didelius prisirengi
mus prie rudeninio sezono pa 
tenkinti žmonių reikalavimus 
tinkamų namakns reikmenų

Džiaugiasi gera knyga

MARQUETTE PARK. — 
Konlraktorius Juozas Vilitnas, 
6800 S. Maplewood avė., per 
Šiluvos atlaidus nusipirko 
knygų “Kelionės Įspūdžiai.” 
Paskaitęs pasakė knygų pa
šiusius dovanų į Lietuvę sa
vo giminaičiams, einantiems 
mokslus.

Per atlaidus, pasiklausius 
misijonieriaus pamokinančių 
pamokslų, patartina kiekvie
nam įsigyti įvairių gražių, 
naudingų knygelių, tarp ku
rių randasi ir “Kelionės Įs
pūdžiai.” Knyga labai graži, 
su daugeliu paveikslų, labai 
tinka pasiskaityti po misijų.

Taipgi galima užrašyti į 
Lietuvę savo giminėms, pa
žįstamiems “Draugų” ir 
“Laivų.” Gavę tokių dova
nėlę labai džiaugsis, ir bus 
gražus atminimas po misijų 
gerų darbų.

Jau dabar per atlaidus me
tams užsirašė “Draugų” Ju
lius . Dambrauskas, piknikų 
daržo sav. iš Willow Springs, 
Ilk, biznierka Mrs. Grigaitis 
nė, 6801 S. Artesian užsisa
kė “Draugų” savaitinį (šeš 
tadieniais). Daugelis šeimynų 
žada padaryti atminimų — 
apvalyti savo namus Ruo be
dieviškų laikraščių ir visuo-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me ' taverno Ir resturano biznis te
dirbtos kuoputklauslal. parduodamas 
iŠ priežasties ligos. Atšilau k lt e Mrs. Į 
Anna Blttln, 3»5» West lllth St..

AVKATHEH 8TR1PS

Kam reikalinga* vėather strlps apl» 
langus arba durts kreipkitės Uz

J. PURTOKAS
6425 So'. Rlchmind Strel

Tel. Hemlock 2672.

.tarpa '!« OI
BRIGHTON PARKE 2x4 treiailnlą 
namas su garažu ant konkritlfllų pa
matu. Kaina 14,200.00. 45X4 So.
Washtenaw Avė. Savininkas 8944 S. 
ArJeslon^Ave^

Ganant statyti sau naują narni, 
ir pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bufldar, 

8739 So. Maplevrood Avė., 
Telefonas PBOspect 1186.

PARDAVIMUI ŪKIS

s

B?

Aukotojams tariame širdin-
gų ačiū.

------------—

r v ■*»

Pikniko Komisija

Nepaprasta nuotrauka. Praėjusį sekmadienį atidarytas naujas automobilių lenktynėms kelias — Hammond speed- 
way, ant kurio ir padaryta ši nepaprasta nuotrauka. Curly Aschelman iš Indianapolis vairuojamo automobilio ratui nu 
smukus, paskui jį lėkę, Van Acker iš So. Bend, Ind., valdomas automobilius taip smogė į pirmųjį, kad net į orų iškilo 
ir paskui krito už Į0 pėdųant šalykelio. Van Acker pavojingai sužeistas. Šių nuotraukų padarė chicagietis William 
Purcell, 1728 Leland avė., kurs foto aparatu sekė lenktynes. (Photo oopyrighted by Tribūne, 1937).

prieinamesnėm kainom. Taigi 
patartina nepamiršti pųsiklaui met skaityti tik katalikiškus 
syti. Rap. XXX laikraščius ir knygas. Rep.

Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 
reikalingos visokios knygos. “DRAUGE” gel ta gauti.

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. 20c

Kataliku T.'kvbos Katek:znias — vertė S. M. K.
1—4 skyriams ....................................................... 15c

5—6 skyriams ......................................................... 29c

Vaikų Žvaigždutė — P. Benderi; s
Pirmoji Balis ......................................    30c

Antroji Dalis ............................................ •............ 40ct , , •/' f t
Skaitymo Pradž'aniokslis — J. Damijonaitis

Antroji Dalis ...................................... r......... 43c

ABC Pradžiamokslis.................... .................... 30c

Šventųji Istorija — kun. Šuster ..................... ... 30c

Giedojimo Mokykla*.................. .... ..................... $1.00

Mandagumas — kun. A. S.................................. . 20c
Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidų.

o, Illinois

♦ v

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Pardavimui ūkis Rhinelander, 
Wls.. Route 2. Su gyvuliais Ir pa. 
dargals. Už žemą kalną. Priežastis) 
našlė. Kreipkitės:

Petronei* Antanaitis 
Rhinelander, Wls.

Route No. ‘3.
DIDELIS BARGENAS

Puikus^ 5 kambarių namas, tilo vo
nia, didelis aukitps beismontas. di
delis 2 karų garadžius su aukfttu. 
Namas ir garadžius Izoliuotas. Šil
tu vandeniu apšildomas. Uždarytas 
porėtus, -naujai lSdekoruotos. Kaina 
15500. Arti 72nd ir Loomls St. Te- 
lefonuoklte: STEyart 0607.

REIKALINGA DARBININKAI
VTRAI

Automobilių makanlkat ............. 130.
Orlll Press operatorius .............. $18.
Elekti-lklntų Motorų taisytojai .. $25.
Mekanikų padėjėjai ....................... $12.
Duonkepiai ........................  $26-16.
Indų plovėjai ....................  $12-1$.
Virėjai .........................  >18-89.
Valytojai .......................................... $ll-l«.
Prltarnautojal ...................................... $1$.

MOTERT8
Virėjos Restarantuose .. $lt-27-$S.
Prttarnautojos ..»............ ,... $12-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ........................... ..... $8-12.
Beauty Oparatorlos .. $16.60 Ir auk*. 
Prosytoj* Moterų * d ręstų ..... $12: 
Viešbutyje Patarnautojos l$0.
8HAT EMPLOTMENT AGENCT 

14 West Washlngton Street 
, Chicago, Illinois - 

Tel, Cen M00

REIKALINGAS VIRfeJAŠ

Reikalingas prityręs vyras virėjos, 
turi mokėti tletuvlžką kalbą. Ra*y- 
kite;
••Draugas," 2224 So. Oakley Avė. 
Box No. G80».

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIERIŲ
“DRAUGE”

CHARLES YUSHIS
• OARPENTER 

nt
CONTRACTOR ’ 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius radžio darboh.l 
dideliai ir mažai, ai prieinamą! 
,ainą. Apkala namas Bingeliais.] 
Gedame stogas.

Tari 36 metas patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

OO AL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ....................... 1600
Mine Run 
Egg 
Nut

.... 575 

.... 6-00 

.... 6-00 
Screenings ............... 4-75
PIRKIT DABARlt KAINOS 

GREITAI RYT,A 
PRIOTATYMAR MIESTE IR 

PRIEM1E8MUO8E

TeL ARDmore 6975

e


