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,en. Franco pajėgos Ispanijoje blaško 
aiidonuosius dviejuose karo frontuose

K ai k u rio s e  f r o n tų  d a lyse  
b o lš e v ik a m s  r im ta s  p av o ju s

Benediktinu bažnyčios rusyse, Kaune, 
atskleidžiamos nepaprastos įdomybės

R ūsys p r ik ra u to s  k a rs tų ;  
m iru s ių jų  k ū n a i s u d ū lė ję

HENDAYE, rugp. 24. — 
žiniomis iš Barcelonos, raudo
niju režimas pripažįsta, kad 
cen. Franco pajėgos dviejuose 
:aro frontuose pažangiuoja — 
Bbro upės ir išilgai Tagus u- 
pės frontuose.-Vienur ir kitur 
raudonųjų brigados išmuša- 

'izicijų ir atsimeta, o 
.ico rttfl’suolių legijo- 

.art didesnius teritori-
.v/tus užima.

Raudonieji taip pat patvir

Prancūzijoje nuslūgsta kairiojo 
triukšmas prieš premjera Daladiera

R a n d a m a , n ū n a i p ra n c ū z a m s  
re ik a lin g a s  b u d ė jim a s

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Socialistų .ir komunistų šukei-' 
tas triukšmas prieš premjera 
Daladierų. ir jo vyriausybę dėl 
sumanymo pailginti savaites 
darbo valandas pramonėse pra 
deda atslūgti. Pasitenkinama 
vien darbininkų .grupių protes
tais.

Taip yra dėl to, kad Europo, 
je šiandien politinis stovis yra' 
nepaprastai rimtas.. Bepig 
premjero Daladiero vyriausy- 

sugriauti. Tuo greitai pasi

1UGIAU RASINIĮĮ VAR
YMO ŽYDAMS VO

KIETIJOJE
BERLYNAS, rugp. 24. — 

Nacių autoritetai žydams ir 
4 4 arijams ’ ’ susituokusiems su 
žydėmis uždraudė patiems vie
niems atidaryti bankuose savo 
nuomojamas saugumo dėžes. 
A tidarant turi būti policijos 
agentas ir  matyti, kas yra dė
žėse;

Vokietijoje žydams išduoda
mi automobilių naudojimui 

La” turi būti aukščiau
350,000 skaitmens. Tuo būdu 

’siems bus žinomi žydiški au
tomobiliai.

Žydų gimimų, jungtuvių ir 
mirimų, pranešimai leidžiami 
spausdinti tik žydų laikraščiu o 
se.

SOV. RUSIJOJE NESILIAU
JA ŽUDYMAI

MASKĮVA, rugp. 24. — A- 
eerbaidžano sovietų, respubli
koj šiandien dar 10 sovietų vai 
dininkų nuteista m irti už sa- 
kalbį atskelti tų respublikų nuo 
sov. Rusijos.

KAUNAS. — Rugpiūčio 13 
d. vakare a r ta s is  traukinys 
ties jV id ū .V a ž in ė jo  autobu 
sų. Užmušt^ \  keleiviai.

Cooko apskrities prokuroro polieii' daužo baldus per “ reidą,” gambleriij įsi- 
kūrimo lizde, 6932 So. Halsted gt.

tina žinias, kad trečioji para 
“ sukilėlių” kariuomenė vykdo 
vienur ir kitur pragariškų puo 
Įima, kurs nė kiek nenutrau
kiamas, bet dar daugiau ple
čiamas. Bolševikams nėra ga
limybės puolimų nuslopinti.

(Tagus upės fronte tautinin
kai per tris Į paras užėmė 309 
ketvirtaines mylias teritorijos. 
Jiems teko daug karinio gro
bio.

naudotų V okieti jos diktato
rius, o gal ir Mussolinis. Yra 
žinoma, kad Hitleris tik ir lau
kia Prancūzijos, arba Anglijos 
vyriausybėse suiručių, kad pul
tis prieš Čekoslovakiją.

Tad vienur ir kitur pasto
vios vyriausybės yra gyvas 
reikalas.

Reikia pripažinti, kad pran
cūzų kairieji vadai visgi turi 
pakankamai sųvokos, atsižvel
gus į politinę rimtį.

TRANSANTLANTJNĖ 
ORINĖ BAZĖ PAKEISTA

LONDONAS, rugp. 24. — 
Transatlantinė komercinė oro 
bazė (vyriausioji stotis) Angli
joje iš Portįhsmoutho nukelta i 
Southamptonų. Portlismoutho 
miesto autoritetai atsisakė pri 
sidėti prie brangių patalpų sta 
tymo airporte.

PREZIDENTAS SUTINKA 
TAISYTI DARBO

JSTATYMĄ

HYDE P ARK, rugp. 24. — 
Prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad jis sutinka iš Wagnerio 
darbo santykių įstatymo paša
linti visus neaiškumus, kaip 
ta i nurodo ir reikalauja Ame
rikos Darbo federacijos virši
ninkai.

NUSKENDO TRYS PRAN
CŪZAI LAKŪNAI

CHERBOITRGAS, Prancū
zija, rugp. 24. — Vietos uoste 
nuskendo prancūzų jūrinis lė
ktuvas. Trys lakūnai žuvo ir 
trys kiti išvaduota.

UŽ TEISIŲ PRAKTI
KAVIMĄ

Teismas nubaudė 10 parų 
kalėti vienos bankinės firmos 
knygvedį Abrahamų Barahci- 
kų, kurs nebūdamas advokatu 
užsiėmė advokato pareigomis.

Kataliko Bažnyčia pergyvena skandžio kentėjimo 
laikos; A m e rite  civilizacija palaipsniui tirpsta

T a ip  p a re iš k ia  ku n . F. P. L eB u ffe , S. J., iš N e w  
Y ork© , k a ta lik ų  spaudos są ju n g o s  d ire k to r iu s

Vokietijoje, štai, žiauriausio- mo ir rasizmo siaubas visurKatalikų Akcijos vasarinės 
mokyklos .gausingam delegatų 
susirinkime Morrison viešbu
tyje vakar kalbėjo kun. F. P. 
LeBuffe, S? J., iš New Yorko 
[miesto, Katalikiškos Spaudos 
sųjungos direktorius.

Jis salvė, kad Katalikų Baž
nyčia šiandien pergyvena skau 
džius kentėjimus. Bažnyčiai 
kentėti sėklos plačiai pasėtos.

ŽUVO ŽYMUS AMERI
KIETIS LAKŪNAS HAWKS

EAST AURORA, N. Y., 
rugp. 24. .—  Prieš vienerius
metus greičio rekordais pasi-
v_-• i ,  - „ Tji i nijų, kad kompanijai nekliudy-zymejęs lakūnas Krank Hawks d j
vakar nukritęs su lėktuvu mi
rė ligoninėje. Su juo skridęs
J. H. Cambell, iš East Auro
ra  brokeris, taip pat žuvo.

Netoli šio- miestelio per ne
apdairų lėktuvas smogė į elek
tros srovės laidus ir nukrito 
liepsnodamas. Pavyko abudu 
sužeistuosius ištraukti iš de
gančio lėktuvo. Deja, abudu 
buvo sunkiai sužeisti ir  už 
kiek laiko mirė ligoninėje, Bu- 
ffalo.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Naciai atginkluoja Helholando sala, 
ten bus nardomojo laivu stotis

BERLYNAS, rugp. 24. — Vokietija jų ir vėl stipriai Į- 
Nacių spauda praneša, kad ginklavo.
Helholandas. Vokietijos pliką šiandien ten dirbama rni-
uolų sala Šiaurinėje jūroje, 
artimiausiuoju laiku bus svar
bi nardomųjų laivų stotis (ba
zė).

Versalio taikos sutartinu
šios salos tvirtovės iš dalies be kitko bus ir priešlėktuvines 
sugriautos. Bet šiandieninė' mankštos stotis.

mis priemonėmis vykdomi Baž 
nyčios persekiojimai, 

i Atsižvelgus kas šiandien de
dasi ir kitose* šalyse, katalikai 
negali būti neutralūs, kalbėjo 

f kun. LeBuffe. Net mūsų šaly 
(J. A. Valstybėse), žmonės pa
skirstomi lį grupes ir šios keldi
namos vienos prieš! kitas. Civi

li lizacijai pavojus. Nacionaliz

GRĄŽINO “INJUNCTION” i 
PIENO KOMPANIJAI

Meadowmoor Dairies kom
panija, kuri parduoda pigiau 
pienų, turėjo teismo “ injune- 
tion” prieš pieno vežioto jų u-

tų jos vedamuose reikaluose.

Birželio 1 d. vyresnysis Coo- 
ko1 apskrities teismas sugrio
vė “injunction”. Kompanija 
kreipės į vyriausiąjį valstybės 
teismų. Kadangi šis teismas 
vasarų neturi sesijų, tad šio 
teismo teisėjo F. B. Wi1sono 
•nuosprendžiu kompanijai grų-
žinta “ injunction” iki teismai .

, ■ .. . .v [neteisėtas irpradės rudens sesijas ir iš -1 , .. . -y. , ,  . mokratinei santvarkai. “ Pri-spręs si Mausima. . . . . .  . . , .'m ary”  įstatymai turėtu būti
Teisėjas "VVilson nurodė kom 

panijai užstatyti 2,500 dol. lai
dą išlaidoms. Kompanija tai tenkinimo, nes kai kur respub- 
padarė.

minga nardoniems laivams 
prieplauka. Sakoma, ir  Hitle
ris ‘vykdomais darbais gėrisi.

Kalbama, Helholando saloje

mo ir rasizmo 
plačiau įsigali.

“ Visi žmonės, visos rasės 
priklauso Dievui” , sakė kalbė
tojas. “ Visi katalikai yra bro
liai ir  seserys, nepaisant kas 
kokios rasės, ar kliasės būtų” .

'Visus negerumus pasauly 
šiandien kelia ir  palaiko, anot 
kalbėtojo, komunizmas, naciiz- 

! mas ir fašizmas.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PEIKIA BALSUOTOJU 

NOSIKĖLIMUS
HYDE PARK, N. Y., rugp. 

24. — Prez. Rooseveltas pei
kia ir aštriais žodžiais kriti
kuoja respublikonus piliečius 
balsuotojus, kurie priešingai į- 
statymams per “ prim ary” i'š 
savo partijos pereina demokra 
tų pusėn, kad tuo būdu parem
ti kurį ners demokratų kandi
datų.

Prezidentas pareiškia, kad 
šis piliečių kilnojimųsis yra 

kenksmingas de-

visur griežčiau vykdomi. 
Prezidentas reiškė nepasi-

likonai balsuotojai pereina de
mokratų pusėn, kad nugalėti 
šalies administracijos remia
mus kandidatus.

UŽDARĖ LENKŲ PEREI
NAMĄJĮ PUNKTĄ

.KAUNAS. — Iš Ukmergės 
mums praneša, kad lenkai .šio
mis dienomis uždarė Aleksan- 
driškio pereinamąjį punktų. 
Šio- punkto uždarymas teikia 
daug nuostolių vietos ūkinin
kams, kuri turi vykti į anų 
pusę administracijos linijos 
laukų darbams.

nuoles išžudė švedai. Kiek an
ksčiau iškraustytosios vienuo
lės iš Kražių šiose rusyse ra
do taip pat amžino poilsio 
vietų.

Dabar šie rūsiai bus sutvar
kyti. Iš  kai kurių rūsių palai
kai bus perkelti kitur. Tikima
si, dar ir  daugiau rūsių atras
ti.

KAUNAS. — Šv. Mikalo
jaus Benediktinių bažnyčia bu 
vo pradėta remontuoti apie 
birželio mėn. pabaigų. Remon
to darbams jau išleista apie 
12,00.0 litų, bet darbų atlikta, 
palyginti, maža dalis. Esami 
presbiterijoje du altoriai bus 
iškelti, pasiliks tik vienas. Čia 
bus įrengtos bažnytinės hierar
chijos atstovams sėdimosios 
vietos, o šone — koplyčia, a t
skiroms pamaldoms laikyti, 
vienuoliams šventinti i r  kitoms 
bažnytinėms apeigoms atlikti. 
Bažnyčioje bus įvesta Amžino
ji Adoracija.

Bažnyčios viduje bus nu
griautos šešios kolonos. Tasai 
kolonų nugriovimas kelia su
sirūpinimų. Remonto vykdyto
jai, atrodo, turės kruopščiai 
ištirti ta reikalų.

Bažnyčios vidus bus gražiai 
išdekoruOtas. Žiemos metd mal 
dininkams nereikės šalti, nes 
bus įvestas centralinis apšildy
mas. Altorius bus įrengtas pa
gal dail. (Truikio- projektų. 
Taip pat dail. Truikys atliks 
ir kitus bažnyčios papuošimo 
darbus.

Vykdant bažnyčios remontų, 
buvo aptikti keli rūsiai. Nese
niai aptiktas dar vienas rūsys 
po presbiterija. Būdinga, kad 
beveik visuose rūsiuose yra 
palaidota nemaža: maždaug! 
vienodo1 amžiaus vaikų. Kodėl 
čia vaikai buvo laidojami, ži-j 
nių nėra. Manoma, kad kada i 
nors prie vienuolyno buvo vai-. 
kų prieglauda arba vaikai iš-l 
mirė nuo kokios, nors epidemi- 
nės ligos. Daugelis karstų pri
mena paprastas dėžes, o kai 
■kurie, matyti, padaryti “ ant 
greitųjų” nes sukalti net iš 
nedailintų lentų. Šitame rūsy
je y ra vistik vienas kitas ir 
gražesnis karstas. Rūsys, Įdek 
galime spręsti, buvo karstų 
pridėtas beveik iki lubų. K a ,. 
dangi tie karstai sukalti medi
nėmis vinimis, tad joms kiek 
apipuvus, karstai iškrypo, su
smego.

Visuose rūsiuose žmonės, 
daugiausia vienuoliai, buvo lai i 
dojami pirmiausia žemėje, o 
Į jau vėliau karstai buvo deda
mi ant žemės ir viens ant kito. 
Kai kurie jau yra supuvę, liko 
tik kaulaį o ant kitų dar yra 
užsilikę drabužių ir  kt.

Pasirodo, kad žmones, buvo 
laidojami ir po bažnyčios grin 
dimis. Čia atplėšus lentas, ap
tikti keli karstai. Karstai yra 
po pačiomis grindimis, užpilti 
labai mažu žemės sluoksniu. 
Tikimasi karstų rasti ir dau
giau.

Kiele galima spręsti, žmonės 
rūsiuose buvo laidojami XVII 
— XVIII šimtmetyje. Čia la
bai daug palaidota vienuolių. 
Mat, 1820 m. beveik visas vie

IR SVETIMŠALIAI ŽYDAI 
PRIVALOMI ĮSIREGIS

TRUOTI
ROMA, rugp. 24. — Italijo

je vykdomas žydų surašymas 
(cenzas).

iVisur tarp žydų paskleisti 
didoki lapai su klausimais. Vi
si žydai palndesti tuos lapus 
užpildyti atsakymais į stato
mus klausimus ir lapus prista
tyti į nurodytas valdines įstai
gas.

Šis žydų specialus suregis- 
travimas pradėtas vakar. Visi 
žydai privalomi registruotis. 
Ir svetimšaliai turistai žydaij- 
kuriems vakar buvo lemta bū
ti Italijoje, arba iš kitur atvy
kti.

Už neįsiregistravimų, arba 
padavimų klaidingTį žinių la
puose, numatytos aštrios baus
mės.

NUBAUSTAS UŽ NETURĖ
JIMĄ MIESTINIO CER- 

TIFIKATO
J . Uronskis, 10452 Indiana 

avė., teismo nubaustas penkių 
dolerių bauda dėl neturėjimo 
miestinio svorių patikrinimo 
certifikato (liudijimo), veža
miems anglims. .

SAVIVALDYBĖ ĮSIGIJO 
TURTO

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės Apskrities Savival
dybė šiomis dienomis nupirko 
iš Rusijoje gyvenančios Maksi 
movienės įgaliotinio adv. Ma
kausko nemažų žemės sklypų 
ir  dvejus medinius namus, e- 
sančius pačiame miesto centre 
—- Vytauto g-vėje. Už visų pir 
kinį sumokėta 41,500 litų. Ant 
sklypo esančius sandelius aps. 
sav-bė parduos įš varžytinių ir  

[jų vietoje pastatys didelį ga
ražų. Vėliau numatoma nu
griauti medinį namų, Jmriame 
dabar aps. virš-kio ir  aps. s- 
bės įstaigos, ir jo vietoje pas
tatyti didelį 3-jų aukštų mūri
nį pastatų.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — Nu- 

matoma giedra; vidutinė tem
peratūra.

Saulė teka 6.-08, leidžiasi 
7 :36»
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Katalikiškoji Akcija

Popiežius Pijus XI ir vėl prabilo kraštu
tinio nacionalizmo klausimu.

Šiomis dienomis Jo Šventenybė aplankė 
tikėjimo propagandos kolegiją ir ten pasa

kė reikšmingą kalbą.
Tos kolegijos studentams ir misiipnieriams, 

Popiežius sakė, kad perdėtas nacionalizmas 
yra pavojinga kryptis. Popiežius tačiau pa
brėžė, kad teisingas ir protingas naciona
lizmas, kuris neišeina iš savo ribą, yra už
ginamas ir būtinai reikalingas.

Ši Popiežiaus kalba, ta i buvo atsakymas 
Italijos iašistu laikraščiams, kurie piktai už
puolė Kataliką Akciją, įtarinėdami būk tai I 
Kataliką Akcija yra kabiau politinė negu 
religinė organizacija. Tie įaiKiaščiai priėjo 
prie to, kad įsctrįso patarti Popiežiui nerišli 
nutunku Akcijos su Kataliką (bažnyčia. į

Popierius tą  fašistą spaudos, skelbiamą 
klaidą atitaisė, pažymėdamas, kad Kataliką 
Akcija yra ir turi būti tik  katalikiškąja gy
vybe. Kataliką Akcija ir Kataliką Bažny
čia negaili būti atskiriamas, nes tai vienas 
kūnas. Kaip veikimas negaili egzistuoti be 
gyvybės, taip gyvybė be veikime. Dėl to 
Kataliką Akcija yra kataliką gyvybė. “ Bet 
mes sakom, kad Kataliku^ Akcija yra kata
likiškoji gyvybė ir mos^notimė, kad toji 
mintis būną programa visą, kurie priklau
so Kataliką Akcijai’" — kalbėjo Romos spe
nelis.

Popiežius Pijus XI teisingai yra vadina
mas Katalikiškosios Akcijos Popiežium. Ka- j 
daugi Kataliką Akcija yra pati katalikiškoji | 
gyvybė, dėl to Jo šventenybė trokšta, kad 
toji akciją būtą vedama visuose pasaulio 
kraštuose. Apie ta i Popiežius yra daug kal
bėjęs, daug raginęs ir  specialiai tuo klau
simu encikliką yra paskelbęs.

Bažnyčios priešai jaučia, kad, sutrukdžius 
Kataliką Akciją, būt užduotas didelis- smū
gis katalikybei, dėl to pirmoje vietoje, jie 
ir  stengiasi persekioti šį išganingą žmoni
jai sąjūdį. Katalikiškąjį veikimą šiandien 
persekioja ne tik  komunistai, bet ir fašistai 
ir naciai.

A P Ž V A L G A
Tuo Pačiu Keliu

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJ!
Antanas Alekna

(Tęsinys)

Popiežiaus pasiuntinys Po-
Naujasis ‘‘Vienybės” redaktorius S. Vi- 

taitis, pradėdamas savo darbą, pasisako, kad 
laikraštį ir  toliau vesiąs “ plačiuoju libera- sevinas, važinėdamas į Mask- 
lizmo keliu į Amerikos lietuvią gyvenimą” , vą, kad sujungtą rusą cerkvę 
Vadinas, “ V-bė”  pasiliks laisvamaniška. Ži- su kataliką Bažnyčia, įsitikino, 
noma, kitko ir negalima buvo laukti. jog Maskva dar nėra paruošta.

S. Vitaitis pasako, kad gyvenant dėmokra- 1111 bjai ir» jog goriausia bazė 
tinėje Amerikoje negalima esą neigti demo- skleisti bažnytinės unijos idė- 
kratijos, “ kaipo pastoviausios visuomenės jai gali būti Vilnius. Todėl po- 
gyveninio santvarkos” . “ V-bei” rūpėsią, kad piečius Grego rius X III, Pose- 
ir visame pasaulyje viešpatautą dėmokratija. virto patariamas, 1582. m. įkū-

Išeitą, kad S. Vitaitis norėtą demokratinės ’̂ ikriuįe seminariją unitą 
tvarkos ir Lietuvoj. Bet, jei jis imtą rašyti Juini*'»alns ru0^i« Joje ėjo mo- 
prieš demokratiją paneigusią tautininką pa- kslus 20 klieriką, kuriems iš- 
rtiją Lietuvoje, tada galėtą karvutė užtruk- laikyti popiežiaus iždas kas
ti — /tautininkai nebeduotą “ V-bei”  pašai- met mokėjo Vilniaus jėzuitams 
pos. Tuomet Trečiokui vėl reiktą važiuoti į  tam tikrą sumą.
Kauną ją  atsiprašyti ir pasiaiškinti. Lig ši-oil Lietuvoje nebuvo 

Kad taip blogai neatsitiktą, sakoma, Vi- seminarijos kunigams ruošti, 
taičiui kontroliuoti tautininkai iš Kauno pri-; Tridento susirinkimas įsakė 
siuntę p. Obeliūną, tu r is  dirbsiąs antruoju /'vyskupams įkurti tokias semi- 
redaktonum, bet tikrenybėje jis buaąs P * - 'į arijas savo vyskupijose. Lie- 

. lituoju.
’VVell, pagyvensime — pamatysime.

Kalbos Klausimu

jėzuitai nesiskubino statyti rū- ' 
rną seminarijai Varniuose; jie 
pastatė tik Kražiuose medi
nius namelius, kuriuose pradė
jo mokyti kelis jaunuolius te 
ologijos. Tokia, seminarija, ži- 
mioma, negalėjo patenkinti vys
kupo. Stanislovas Kiška nupir 
ko seminarijai didelius namus, 
bet ir  tada darbas ėjo atžaga-I5arsnrusJ

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Bruklyno “ Vienybei”  a p - ‘
kad nuo Augusto 20

riai. Vyskupas norėjo atimti iš ^ os »  Padėsią  redaguoti 
“ įdomiu laikraščiu”  dary- 
S. E. Vitaitis, atrodo, kad 

io ilga byla teismuose. J ėzuiJ SaTUsiam 3° redaktoriui,
tai dar kurį laika mokė klieri- P°etui Tysliavai (sy
kus Kražiuose, bet, pasak vys- lda 3° štabo ^ p ito n u i Jut- 
npo Valančiaus, samdininkiš- Sėlai) “e tera  žemgs tokitt

kai. (Žemaičių Vyskupystė). sklyP0’ p ri-|
Pagaliau besiginčydami su vy- P ^ 4*  3° ambišmą^j

'būti -pirmuoju 1930 m. taip.

jėzuitą žemes, užrašytas už se
minarijos išlaikymą. Dėl to ki-1

ir

skupu i r  kapitula jėzuitai nus
tojo mokę. Vyskupo prašomi 
paskum vėl buvo pradėję mo
kyti. Tik 1745 m. prie vyskupo

“ Yra valstybė Lietuva, 
“Yra poetas Tysliava.

tavos vyskupai manė, kad «e- Jurgio Tiškevičiaus vyskupija :“ Ma2a valstybė Lietuva,
riausia bus kmti kunigą, semi- U(įukg Vapiuose savo semi
narijas prie jėzuitą akademi- narįj0Sj kuriai vadovauti pa ve
jos. 1582 m. pradžioje vysku-ldė kunigpms pijorams. Po de-
pas Jurgis Radvilas atidarė i gįmį;įes seminarija vėl
seminariją Vilniaus vysloipi-1 atiteko jėzuitams, kurie jai va
jai savo rūmuose. J ą  prižiūrėti i cĮovavo jįgį 1773 m> Vyskupas
pavedė jėzuitams, su kuriais 1771 pastaty. l “  Girdi, ten'

.buvo padaryta, tam tikra su-

Ne tik Amerikos, bet ir  Lietuvos spaudoj 
gvildenama lietuvią kalbos išlaikymo klau
simas. Į  kai karią laikraščių pasakymą, kad 
ir be savos kalbos galima palaikyti lietuviš
kumą, “ Amerika” taip atsako:

Įtartis. Seminarijai
“ Ir  vėl spaudoje pasisakyta dėl lietuvią ir  karalius

kalbos, tos stambiausios priemones ir sąly-* 
gos lietuvybei palaikyti. N
kad ir be lietuvią kalbos į 
būti lietuviu. Pavyzdžiu nurodomi žydai ir 
airiai. Bet tie pavyzdžiai visai 
netinkami.

išlaikyti
Batoras

“ Diktotas vyras Tysliava,” .' 
Kadangi tokiam vyrui Lie

tuvoj buvo per maža vietos, 
o dar ir tautiečių širdys Įdė
tos, ta t metė, jis tėvynę savo 
ir į Paryžių iškeliavo.

Ir karalium savo išsi 
Sirvydo trone jis sėdės 
Jo  vardą visas sviets gri

Bet ir  čia nusivylė. Pa 
dė, anot Rakšties: 

čionai per maža v.
“ O ir  tautiečių širdys ki' 
“ Jie skaudžiai nuskris 
vaikiną —
“ Pirmuoju jo nepripaži

Ant galo Rakštis klai 
“ Kuo baigsis genijaus k

nė f
“ Gal, parsiveš jis lenkę 

nią?
“ Kaip trys kw 

sūnūs,
“ Gudriąją lenkių 
nūs” .

žmones išmintin-

in. ją  vesti atidavė kunigams i ” ^r genijus netingi,
misijonoriams. (Valančius M.,! Pasodins i aukštą vietą

dino jai gražius mūrus, o 1774;

VllJVJLICO IX CCLIV“ , 1 ' • V • I • r/T • 1 • • •• IT?orima įlodinWi ,pad0Vim"J0ZeUUU- BetpajaU111 Žeinaičiu vyskupystė). Iš to-| poetiį .
;alima išlikti ir ,i.š .tl?.želui'J. ”eužtel;o seminari kio& peripetijOs matome, kokią Paryžiuje Tysliava pamr

jai išlaikyti. Kapitula kaltino 
lietuviams ' jėzuitus, kad jie nemoką su- 

|naudoti fundacijos. 1622 m.
kapitulos paskirta

a - • • i r  *• i 4 - i  ! konstatavo,, .kad klierikai ne-iAiriai kelis šimtmečius kente anglą pne- • . . u .
spaudą. Žydai ir  dabar beveik visur ^ keil_l tingai.^ziūyim i ir kad
čiami. Tad žydus ii* airius tautinėje ištiki-1 j beliko tilį b—8. Dėl nesuti- 
mybėje išlaikė jų nuolatinės kovdjs’ dėl tau- su kapitula jėzuitai 16521 
tinio būvio. Lietuvius amerikiečius kaip tik atsisakė nuo: seminarijos, 
jungia bendros pastangos palaikyti lietuvis- Tada kapitula pavedė semina- 
kumą, o kaip gi suprasi lietuviškumą be lie- riją vesti vienam iš savo na- 
tuvią kalbos. Kol dar nevėlu, kol dar vy
resnieji tebestovi sargybos bokštuose, visai 
ne laikas kalbėti, kad įmanoma užlaikyti lie
tuvybę be lietuvių kalbos. Bent šiuo metu 
neverta daryti jokių kompromisą. Eikiime į 
jaunimą su lietuvią kalba, su lietuviška dai
na!

Amerikiečių lietuvių niekas nepersekioja. į ,

i i ”

Ar Nepaspringtų?

rią. Bet pasirodė, kad semina
rija 'negali lenktyniuoti su a- 
kadomija. Kas norėjo eiti į 
kunigus, tas. stojo tiesiog, į a- 
lvademiją, kurioje baigęs aukš
tą#  mokslą tikėjosi gausiąs 
geresnę rietą neprivalydamas 
ilgai vikarauti. (Kurczewski, 
Biskupstwo Wilenslde, psL 
327).

Prie) akademijos kūrė semi
nariją ir  Žemaičių vyskupas 
Merkelis Giedraitis. Pradžią

Prancūzą laikraštis “ Temps” įdėjo- gene
rolo Baratier straipsnį apie tai, kad vokie
čius Baltija traukia. Autorius nupasakoja vo
kiečių. ekspansijos į Baltijos sritis istoriją
su visomis jos peripetijomis, pagaliau, p ri- |^ UVQ jau padaręs jo pirmata-
eįęs naujuosius hitlerinės Vokietijos laikus^ kas Jurgis Giedraitis semina-

pama
leblumą kyla, kai pasitikima | prancūzą:
tik kitomis organizacijomis i r ! “ —širdys ankštos, kietos, 
vyskupija nepasirūpina, savo j užimtos jau visos vietos,..

revizijai jggOmįs laikytį tokią svarbią.1 mūsą genijui, ko gero,
įstaigą, kaip kad yra. semina-1 u -̂ e^s atsitūpti, gal, į  zero . 
rija. ' Tat, Tysliava meta Pary-

Nei ViĮpįuj^ nei Žemaičiuos žill įr važiuoja į. Ameriką pas 
se jėzuitai nenorėjo vysku-1 tautiečius. Čia, 
panis padėti auklėti kandidatą paties delno:
į kunigus seminarijose. J ie  bu U.S.A. didelė šalis,, 
vo labiau susirūpinę savomis 
mokyklomis pasauliniam jau
nimui auklėti. Savąsias mokyk 
las jėzuitai labai paveikslngai 
vedė. Norėdami labiau sustip
rinti savo: jėgas jėzuitai sten
gėsi labiau išplėsti savo centri
nę kolegiją Vilniuje su novici
atu ir su gražiomis šv.Kazi- 
mieroi ir šv. Ignacijaus bažny
čiomis. Giedraičio, Radvilo 
Našlaitėlio ir Jono Karoliaus.
Chodkevičiaus šelpiami

anot mano

Čionai Tautiečių y r’ dalis. 
Čionai tautiečių širdys miir-

Aną dien teko man 
vienoj linksmoj kompan 

g a .ikurioj visokią štokų — p 
kojimu ir  rodymo — pas 
mėjo Vincas Skiltuvas, 
žmona, norėdama, kad 
cas liautus boikas krėtęs, 
ga paklausei

— Je i jau tu  esi ris  
toks mandras, tai pasž 
mums, štai, ką: per risoo 
patapą, kada jau  vanduo 
dėjo atslūgti ir kada N 
išleido karvelį pažiūrėti 
nėra kur matyti žemės ir ] 
tas karvelis grįžo į ariu 
šakele snape, kas buvo 
karvelis: patelė, ar patin

— Žinoma, patinas, — 
sakė Skiltuvas.

— O, iš kur jau tu  žl
pašiepiančiai paklausė 

kštos, r o Skiltuvienė. 
taukuose — Ba patelė nebūt?' 
inkstas,[jus taip ilgai laikyti si 

Čia jį pirmuoju jie aprinks, [ tą  snapą, — atsakė jai

Gyvens jis kaip

išleido po keletą vokišką kny- siems savais arkliais nė
gą. Ispanas de Šato rašė tai
sykles lenką kalbai. Be abejo, 
jėzuitą veikėjai, atsidavę vi
suomeniniam ir  kultūriniam

jie į-1 darbui, stengėsi veikti pagal
kūrė kolegijas Kražiuose ir katalikiškos Lietuvos risuome-

Ylos Maiše Nepaslėpsi

Kataliką laikraščiai griežtai pasisakė prieš 
neseniai įvykusį Poughkeepsie, N. ¥., mies
te “ Pasaulio Jaunimo Kongresą” . Dėl to 
komunistą spauda pyko ir koliojosi. Kuo
met buvo pranešta, kad tas kongresas yra 
šaukiamas komunistą iniciatyva komunistiš
kai propagandai praplėsti, norima buvo į- 
tikinti, kad tai ne tiesa, kad kongresas jo
kio ryšio neturįs su bet kokiu radikalą ju
dėjimu;

Bet, kaip teisingai priežodis sako, ylos mai
še nepaslėpsi. Kongresui praėjus, paaiškėjo, 
kad jis buvo sušauktas raudonąją iniciaty
va, kad jo sesijose viešai ir  -privačiai buvo 
vedama komunistiškoji propaganda. Kongre
se kalbėta už komunistą valdžios paramą Is
panijos civiliniame kare, reikalauta dainuoti 
“ Internacionalą” , delegatai iš Afrikos pa
sisakė prieš religines misijas. Kuomet kal
bėtojai kalbėjo apie tai, kad turi būti duo
tas atsakymas į klausimą, ko laikytis — pri
vatinės nuosavybės teisią ar kclektivizmo — 
dauguma delegatą pasisakė už kolektivizmą.

Tai parodo, kad kongreso iniciatoriai ir 
dauguma jo dalyviu buvo radikaliai. Kad taip 
bus, katalikai išanksto žinojo. Dėl to nė vie
na kataliką jaunimo organizacija į tą kon- j 
gresą savo delegacijas nesiuntė. I r  gerai pa
darė. Dalyvavimas radikalą šaukiamuose ko- |

cituoja šitą fuebrerio “ Mein Kainpf”  sakinį:
Kai mes,, nacionalsocialistai, kalbame, 

jog Europoje turime įsigyti naują žemių, 
mes visą pirma turime galvoje Rusiją ir 
nuo jps priklausančius kaimyninius, kraš
tus. Mes galvojame pradėti žygį į Rytus, 
kuris buvo sustabdytas prieš šešetą šimtų 
mėtą.:

Generolas Baratier nuo savęs priduria, jog 
dabartiniu metu Hitleris atrodo Baltijos ša
limis lyg ir  nebesidomįs, bet, sako,

leistina manyti, kad tasai nesidomėjimas 
dar nėra galutinis ir kad ateityje Baltijos 
kraštą klausimas dar iškils.

Jei vokiečių imperializmas norės pasotinti

1616 m. ten atidarė gimnazi
ją. Trys broliai Vijūkai Koja- 
lavičiai H653 m. įkūrė kolegiją.
Kaune. Lietuvos iždininkas
Stanislovas Beimartas 1654 m. I niai. Lietuvos garbinamas is- 

nių, Kaltinėnų ir Alsėdžių, še- fundav° kolegių Žodiškoje AŠ torikas Albertas Kojalavičins 
ši bajorų sūnūs iš Žemaičių 1menos aPskrit« e; buvo aiškiai prolenkiško nusis-

rijai testamentu užrašydamas 
1700 kapą grašių. Aspirantą 
turėjo būti priimama po ketu
ris iš vyskupo miestelių: Var-

vyskupijos. 1581 m. Merkelis 
Giedraitis^pastatė seminarijai 
imamus Vilniuje ir pasiuntė 
dvylika klierikų. Namus pri
žiūrėti pavedė jėzuitams. Klie
rikai turėjo eiti mokslą akade
mijoje. Bet klierikus siuntinė
ti į jVilnių nebuvo patogu. To-

ša vo didelį apetitą ir mėgins tiek daug ap- į Varniuose įkurti tokią mokyk-
žioti, tikrai pasprings.

ngresuose butu aiškus stiprinimas ją  pra
gaištingo judėjimo.

Prieš keletą savaičių visi laikraščiai pla
čiai rašė: apie Ferebee, kuris viena diena su
lošė 144 golfo duobių. Tai buvo šią dienu 
herojus. Jis tuo labai didžiavosi. Bet, štai,

nes norą. O ši visuomenė tada, 
jau letiiikėjo1 ir jėzuitai rašė 
daugiau lenkiškai, o lietuvis- 
Idems raštams teko tik trupi-

pasistatyti arklius ir  ve.1' 
Todėl ūkininkams tenk; 
tytrs miesto pakraščiuosi 
likti gyvulius be. prieži 
ir  k itą  nepatogumų patirt

Dabar žemės ūkio rū 
ruošias šitą negerovę p 
linti. Rūmai nutarė Kaune 
statyti didelį ūkininką \  
būtį, kuriame ūkininkai 
lės už prieinamą kainą a 
stoti. Prie viešbučio bus 
gykla, skaitykla^ "tvartai

Įtatymo. Versdamas ir  tvarky- Kams, patalpos vįžnn?Vilniaus kolegijai, mokslo į - 1 ' '  h . ■
staigai, Radvilas Našlaitėlis dMnas '  lotymi kalbi} Sfeyjl™v sistatyti A krta. ,
dovanojo savo spaustuv?. j 6. 1 . ^ rado esant rrika-nupirkti nešbučini tinka! 
zuitai galėjo Vilniuje leisti f1̂  daiktu isPrausti puolėm namus, bet jeigu t o k i o j  
daug. spaudinių. Tačiau paaišltiniamB karių nėra “ e ra s ,Ja i statys visar nai
vištoj knygių, palyginti su lotų!
kalbą leidiniais, yra laibai ma
ža. Jėzuitą mokykla ir  jos per-

dėl Giedraitis bandė pas save! sonalas buvo tarptautinis, ku

lą, kuri auklėtą kandidatus į 
| kunigus. Jis pakvietė į Var
nius du jėzuitu. Giedraičio į- 
pėdinis Nikalojus Pocius pla
ningiau ėmėsi to paties darbo. 
Jis užrašė Kražių jėzuitams iš 
•vyskupo žemių Milžuvėnus, Ge 
tautiišikius ir Žirmėnus ta  su
lygta, kad jie Vanuiuose pasta-kuikli, niekam ligšiol nežinoma Maywc»ido 

lietuvaitė Juzė Baltrušienė ima ir nuvaini- namus i'r laikytą vyskupo 
kuoja garsųjį Ferebee, sukirsdama ji dešim- seminariją. 1622 m. jėzuitams 
čia kirčių. Bravo! Tai dar vienas lietuvią. Į sutikus, vyskupas nustojo siun
šuolis į priekį sporto srity!

ris tarnavo Lietuvos visuome
nei taip. kaip ji pati norėjo: O 
Lietuvos visuomenė lietuvią 
kalbos tada nebraugino. To
kiai visuomenei jėzuitą spaus
tuvė pagamino lietuvišku kny- 
tą  ten labai nežymią dalį. Ra
šytojai, kuriuos Rostovskis va 
dina lietuviais, kaip antai, Ug7 
nievskis, Grinkevičius, rašė 
lemkiškai. Jaknaričius išleido 
keturias lietuviškas ir dvylika 
lenkišką knygeliu. Vienas ki-

Stryjkovskio veikale. (J. Ma- rūmus.
tusas-Sedauskas, Albertas V i - : ---------------- -——
jukas-Kojalavičius kaip Lietu- , Dvasfe. geriailsia ne
vos istorininkas pagal jo vei- j- ligoninė. j į
kalą: ‘‘Historiae 
(“ Praeitis t. I.).

Lituanae”.
gamina ra;

Ir Ūkininkai Turės 
Savo Viešbuti

nią kuris eina iš vidaus, ki 
yra svarbesnis už pavlršu 
ramumą. Sielos ramume į 
pagyti ir  sunkios ydos, de 
tokios, -kurios yra paveldi 
iš daugelio kartą.

F r. TT. Foers
KAUNAS (Tsb.) — Dauge

liui ūkininką tenka įvairiais 
reikalais atvažiuoti į Kauną 
ir čia kartais net po keletą 
dieną pabūti. Esamieji vieš- 
buuiai ūkininkams netinka,

Nekalbėkime tiek daug a 
caritas, bet geriau mes 
praktikuokime ir tikrai 
dėkime vargšams. Eikime 
vargšus!'

tinėjęs klierikus į Vilnią. Bet tas Vilniaus jėzuitas vokietis nes jie brangūs, o atvažiavu- Fridrikas Osanan
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O M O S  P A S IK A L B Ė J IM A I
lz*:tnynų Likimas I KAULAS: Na, kas iš to

_______  Į gali būti? Vaikai, bus kaip
LAS: Jonai, ar būtų I m^ ^ a^
as dalykas, kaip ko-Į JONAS: Negana dar to. 
i daro ir mokina, kad Nebebus vaikų ir šeimynos 
luklėjimas būtų pave- žus. Žuvus šeimynai, turės žū- 
Istybei, <o ne tėvams? t į  jr kraštas. Nes šeimyna y- 

AS: Kaulai, jeigu tu ! ra  krašto širdis, kaip kūnas 
tum užauginti gražų, mi-lbe širdies negali gyventi, taip 
prisodintum gražių ir bra Į ir kraštas (valstybė) be šei- 
medelių ir pavasarį, no-1 mynos.

V |mas išvalyti sena žolę, až-i 
>m tų miškų. Kas atsitik- ■

JLAS: Medeliai sudeg-

RAULAS: Ar būtų naudin
ga kraštui pripažinti ir prak
tikuoti šeimynų žudymų (bi- 

irth control)?liškas neužaugtų.

I : Labai gerai paša- JONAS: Kaulai, didžiausia 
be tėvų neužaugi-1 nelaimė būtų tam kraštui, ku-

”Uikų. O ypač tokia- ris pripažintų teisėtu šeimy
na, “kaip komunis- nos žudymų. Sėkmės būtų to-

valia nieko primin 
aikanig apie Dievų, apie 
Į. ir  apie tikėjimų. Joks 
jas nėra draudžiamas. Vai- 
tėvų nepažįsta ir neturi 

gos lavintis meilėj. Nėra 
įos namų meilės. Nėra na-

kLos: nebūtų tėvams vaikų, 
nebūtų narnų, nebūtų darbi
ninkų; nebūtų valgytojų, ne
būtų krašto gynėjų. .Negrai, 
žydai ir  kinai būtų baltųjų 
žmonių valdovai, bosai. Tru
mpai sakant, legalizuok gim-

nio mokslo. Bet dar bk>- dymų kontrolę trumpu laiku 
au — nėra jokio būdo (ka- pasijusi kitos rasės vergijoj, 
kte riaus) auklėjimo. I J.V.S.

A. A. KOSTANTAS VAIŠNORAS

RugpiūČio 12 d. negailestin- čia vos galėjo sutalpinti at- 
t įnirtis skaudžiai palietė silankusius į pamaldas. Da- 
ttsburglio'lietuvius, pasiim-‘ lyvavo 12 kunigų. Egzekvijų* 
ima iš jų tarpo visiems ge-1 kunigams giedant prie šoni- 
11 'pažįstamų, visų mėgiamų nio altoriaus laikė šv. Mišias 
irbštų veikėjų Kosta Vaiš-lkun. Sadauskas. Po egzekvi- 
»rą. Liūdi ne tik jo jauna* jų iškilmingas šv. Mišias lai

ke velionio brolis kun. J .  Vai
šnoras. Jam patarnavo kun. 
E. Steigmonas ir kun. Sadau-

nona 1 įkilsi' našle bū dviem 
ikrelėm ir vienu sūnum, liū

ne tik brolis kun. J. Vaiš 
bras, kuris leido a. a. Kostų tskas. Prie šoninių altorių Mi-
okslan, bet liūdi šimtai jo Į šias laikė kun. Jurgutis ir
rietelių pittsburgiečių su k u 

z gražiai sugyveno, drau 
\ noriai kiekvienam pata 
Sumas.

Kostanto Vaišnoros iŠ v. Kazimiero Parapija
Real Estate Biznis Bus)
Vedamas Po Senovei Praeitų savaitę (penktadie

nį) mūsų bažnyčioje įvyko la
bai gražios ir įspūdingos iš* 
kilmės. Stanislovas ir Vladis- 
lava Simona vičiai, seni biznie-| 
riai, šventė sidabrinį vedybų1 
jubiliejų. Prieš Mišias šv. kle-l 
bonas suteikė palaiminimų, jų 
intencija atlaikyta šv. Mišios, j 
per kurias jubiliatai priėmė | 
šv. Komunijų.

Nors Kostantas Vaišnoras 
jau palaidotas, bet jo real 
estate biznis, kaip iki šiol, 
taip ir toliau bus vedamas ve
lionio žmonos Marijonos Vai
šnorienės, kuri taip pat yra 
gerai susipažinus su tos rū
šies bizniu. Velioniui sirgu
liuojant per keletu pastarųjų 
metų, jinai daugely atsitiki
mų jį pavadavo ir reikalu* 
kuogeriausia sutvarkė. Tokį 
patarnavimų teiks ir toliau.

Šiuoini nuoširdžiai prašomi 
visi velionio kostumeriai, kad 
real estate ir kitokiais reika
lais kreiptųsi į M. Vaišnorie- 

| nę, kuri visuomet sąžiningai 
| patarnaus. Kostumeris

Linkime Dievo palaimos ir 
laimingai susilaukti auksinio 
jubiliejaus.

1 Garnys lankėsi pas Stanis- 
| slovų ir Elenų Plutnickius ir 
* paliko dovanų sūnelį, kurį 
Ikun. Skripkus pakrikštijo Po
vilu - Adomu. Kūmais buvo: 

I Juozas ir Marė Madalinskiai.

West End

Rugpjūčio 14 d., parapijos 
išvažiavimas gerai pavyko. 
Žmonių suvažiavo daug, tat 
ir gražaus pelno liko parapi
jai.

Rugpiūčio 18 d. Šv. Vin
cento moterų klubas laikė su
sirinkimų ir suruošė draugiš
kų vakarėlį. Vakarėliu rūpi-' 
nosi Guiskienė ir Paškauskie- 
nė.

Prie “ Labor Day*' i § važiu- 
j vimo į Adomo sodų visi uoliai 
rengiasi. Tat, galima tikėtis, 

I bus sėkmingas. Visi tik lau
kia gražaus oro. Kazys Bazys 
jau atspausdino kvietimus ir 
programas ir artimiausioje a- 
teitvje juos galima bus gauti. 
Apie paskutiniuosius prisiren
gimus parašysime kita savai-

j tę. Visi tėmykite.

Praeitų sekmadienį, Adomo 
.sode įvyko Lietuvių Radio 
Klubo piknikas, kuriame mū
sų žymiausias parapijos vei
kėjas pats vienas uždirbo 
$109.50. Kad daugiau turėtu
me mes darbininkų, kaip šis...

Juomi yra Jonas Gailys. Gar
bė tau j Jonuk, kad netingi pa
dirbėti savo parapijos reika
lams. Už tavo darbštumų Ge
rasis Dievulis gausiai atly
gins. Dėkingas yra Povilui 

j Dargiui, kurs jam leido ten 
uždarbiauti. Koresp

Šv. Kazimiero pradžios mo
kyklos atidarymas įvyks rug- 

. sėjo 6 d., o aukštesnės 7 d 
Girdėjau, kad seserys moky- 

' tojos jau parvažiavo, būtent: 
sesuo M. Paula, sesuo M. Juo- 

: zapa, sesuo M. Agnietė, sesuo 
Į M. Laureucija, sesuo M. Er- 
nestina, sesuo M. Ronerra, se- 

I šuo M. Angelą, sesuo M. Es- 
telė, sesuo M. Valerija, sesuo 
M. Francita ir sesuo M. Au
geli ka. Jau jos tvarko, kad 
laiku mokyklų pradėti, taip 
pat, kad ne tik būtų lygi su 
kitomis mokyklomis, bet ne: 
pralenktų kitas, šiemet prie 
aukštesnės mokyklos atidaro
mas labai įdomus ir pelnin
gas skyrius — knvgrvšvslės

I (bookbinding). Knygryšių la
bai mažai tėra, o jų turėtų 
būti kur kas daugiau. Šian
dien jei nori knygų apdaryti, 
negali surasti knygryšio, o jei 

■jau randi, tai nežino kiek už 
jos apdarymų nuo žmogaus

■ lupti ir dar turi laukti kelias 
| savaites kol darbų atliks. Tat 
Į čia yra gera proga bernaičia-
■ ins pasinaudoti šiuo skyrių, 
j kurį baigęs galėtų užsidėti 
i knygryšystės biznį. Kandida
tai jau dabar gali aplikacijas 
palikti pas seserį M. Agnietę, 
2112 Sarah Street, Pittsburgh, 
Pa. Skyrius pradės veikti tuo-

Įjaa atsidarius mokyklai. Kny
gyno ir skaityklos sienas at- 

1 naujino ir nudažė Juozas Gir- 
’dauskas ir Antanas Blažaitis, 
‘kiti padėjo. Šv. Kazimiero 
aukštesnės mokyklos knygy
nas turi virš 1500 įvairaus tu- 

‘ rinio knygų, bet dar daug 
‘ reikia, kad būtų užtektinai.

Jei kas skaitytojų turėtų to-
I kių atliekamų knygų, malonė- 
I kitę padovanoti mūsų aukštes-
■ nes mokyklos knygynui. Už 
1 tai labai būsime dėkingi ir 
* geradarių vardus, jei norės,
paskelbsime Pittsburgho Ži
niose. Padarytumėte didelį 
tautiškų darbų padidindami I

mūsų neturtingų knygynų, 
kars prie aukštesnės mokyk
los yra labai reikalingas. Pa
sitikime, kad skaitytojai šitų 
eilučių mus neužvils.

Kun. M. J. Kazėnas 
P. S. Knygas siųsti sekan

čiu adresu: St. Casimir’s High 
Scliool, 2114 Sarah Street, Pi
ttsburgh, Pa.

Žmonės, kurie miršta už 
tiesą, darosi nemirtingi, ir, 
jei ištisa tauta mirtų už tie
sų, ji žmonijos istorijoje taip 
pat pasiektų nemarybę.

R. Tagorc.

Skaitykite Biznierių 
Barbenus

BUICK
PONTIAC

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VARTOTŲ

Milda Auto Sales
806 West 31st St.

Phone VICtory 1696

Rugpjūčio 21 d., motinėlės Į 
po globa Šv. Marijos Neper-1 
stojančios Pagalbos bendrai 1 
ėjo prie šv. Kditiiinijos. J ų ' 
būrelis daro gražaus įspūdžio 
į šeilnas.

Šv. Vincento draugija laikė 
mėnesinį susirinkimų.kun. Misius. Be to, pamaldose 

dar dalyvavo kun. Vaitkevi
čius, lcan. Pikutis, kun. Abro
maitis ir penki svetimtaučiai

'a. Kostantas Vaišnoras įluinigai* Clloras, vedamas Sa-j nytėlės laidojo savo brolį Ko- 
' žinomas ir platesnei A- dausko» Sražiai giedojo gedu-lstantų Vaišnorą. IZižnyčia bu- 

vo pilnutėlė žmonių, kurie su-

DIENRAŠČIO DRAUGO
Darbininku Šventėj-Labor Day

ik«os lietuvių visuomenei, 
T jis nesišalino nuo lietu

Praeitų savaitę buvn liūd 
na, nes klebonas iš mūsų baž- ’ K

vio Mišias ir u Libera” ,
Po pamaldų kūnas a. a. Ko-Įsirinko suteikti paskutinį pa

D ID Y S IS
iko veikimo bet tuomi vei-1'^an^° nulydėtas į Šv. tarnavimų velioniui, kuris bu-'

v" • • - • • - - idalv- Kazimiero kapines ir palai
dotas šalę savo brolio a. a. 

i Baltraus Vaišnoro.
Grabnešiais buvo arti iii iau-

vo čionai gerai žinomas ir pa-, 
Žįstamas, nes daug metų bu* į 
vo raštininku LUKAS 35 kuo 
pos ir praeityje daug prisi- į

limu domėjosi ir jame 
avo. J į 'mėgo net ir  kitokių 

fiiūrų žmonės. Nors apsikro- i 
savais darbais jis suras-

laiko veikti draugi jose, j8* velionies draugai ir  sanda-1 dė<lnvo prie vakarų, persta 
raštininkaudamas, tai iž- rbininkai: Siinonavičius, Tani-) tymėliii. Į jį čionykščiai lie 

ludamas. Būdamas Pi-ikevičius, Paleckis, adv. Shultz tuviai kreipdavosi visokiai:
(Grebliūnas ir Steineris. biznio reikalais. Tad, net

sniažai prisidėjo prie Sugiedoję ‘Angelas Dievo , pilni automobiliai žmonių pa
platinimo Pittsbu- užbėrę žemės žiupsnelį ant lydėjo velionį į Šv. Kazimie- 

karsto, nuliūdę, užsimąstę grį I ro kapus.
žoiue namo... Užshnųstyti ži- Į -----------
noma yra ko. J\ik už metų Parapija ruošias prie pik- 
kitų ir mes keliausime į mi- niko, kuris įvyks rugsėjo 4 d., i

kėje. Uoliai dar- 
w ^ eracijoj ir Sus-me.

.uku bus surasti kitą, kuris 
*,9s a. a. Kostanto vielą,

Pittsburgbe yra tikras 
badas inteligentiškų pajėgų, 
ypač kat. veikime.

Velionis savo šeimos buvo 
pavyzdingas tėvas, savo vai
kams troško suteikti aukštes
nį mokslų. Duktė Valentina 
yra gabi išsilavinusį muzikė, 
tuom tarpu vargonininkauja 
airių patepi jo j, Brookline, ma
no siekti (pačių muzikos v ir-|se  a. a. Kostanto Vaišnoro, 
šūnių. Sūnus Vincas lanko 
lietuvių kolegijų, Thompson,

rusių karaliją. Montour Park Vallev.
Vietinis ,Taigi ilsėkis ramybėje, drau 

guti, iki mes atkeliausime.. n i w r
L. D. | dalyviams atlygina už tokią | 

g ilią '^r nuoširdžią užuojautą | 
likusiai našlei su vaikučiais. 
Nuoširdžiai visiems dalvviams

Padėkos Žodis

Sunku mums surasti žodžių, 
kurie pilnai išreikštų padėką 
visiems dalvviams laidotuvė-

Marijona Vaišnorienė ir | 
Kun. J. Vaišnoras

O, jūs visi tie, kurie gj v̂e- 
nate mašinų amžiuje, kurie,

Conn., dukrelė Sylvija lanko 
pradžios mokyklų-.

Rugp. 16 įvyko iškilmingos 
laidotuvės iš Šv. Vincento ba
žnyčios, Esplen, į Šv. Kazi
miero kapines. Nors diena bu

VYTAUTO DARŽE
115th tarpe Pulaski Rd. ir Cicero Avė.

Pirmadienį, Rugsėjo 5 d.
PRADŽIA 9 V AL. RYTE. GROS METRICKS and H IS  ORCHESTRA

Kiekvienas atsilankęs į Draugo pikniką, gaus naudingą dovaną.

Chicagos ir apylinkes parapiją chorai prisidės prie Draugo pikniko 
rengiamos programos

Vytauto daržas yra tinkamiausias visoje Chicagoje ir geriausiai įtaisytas su visais 
patogumais piknikams

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų piknike, pasilinksminti ir arčiau 
susipažinti. R E N G Ė J A I

Sunku taipgi išvardinti visus
gilios užuojautos geradarius. — , . . . ,1 i • mėtotės iš prek^-ietes 'j karą, ines 14 kunigų, 74 automobi-1 >v i • i • 
liai velionį į kapines palydė 
jo. Tas rodo, kad Pittsburgho, 
ir apylinkės lietuviai įvertino
velionio veikimų religiniai tau . . ,  . .grąžinta jam priderama vieta.

Henri Gheon.

Į iš karo į prekyvietę, kurie esa
te aukso ir geležies valdomi, 1 

jūs nesuprantate, kad

tiniuose /reikaluose.
vo labai karšta, tačiau bažny- Lai gorasai Dievulis visiems



D R A U G A S Ketvirtadienis, rugp.

Kun. A. Tamoliftnas

A. A. Kunigas Pranciškus J. Vaitukaitis PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
Homestead

B.HL
't

Kas gi tikėjosi, kad gerk. kunigas Pran
ciškus J .  Vaitukaitis, žavios dvasios ir kil
nių dorybių kunigas, didysis misijonierius, 
garsusis rašytojas ir  uolusis laikraštininkas, 
taip labai atsidavęs žmonių gerovei ir skais
čiai Lietuvos ateičiai, tokis darbingas ir taip 
daug žadąs, pačiame vyriškume taip netikė
tai ir staigiai mirtų?

Rugp. 18 dienos 6:30 yal. rytmetį, besi
rengdamas eiti šv. Mišių laikyti, staiga kri
to ir mirė nuo širdies atako. Jo netikėta ir 
staigi mirtis, tai skaudusis smūgis ne vien 
jo artimiesiems, bet ir visai mūsų tautai.

Šiandien jo nebėra mūsų tarpe. Žiaurioji 
mirtis negailestingai jį išplėšė iš mūsų. Vis
gi, jis buvo garbingas vyras, mūsų išeivijos 
apaštalas, kurs visomis savo galėmis, apsi
šarvavęs mokslu ir tvirtu tikėjimu, iš s iž a 
dėjęs savo “ aš” ir visų patogumų, uoliai 
dirbo visuomenei ir tautai ir Bažnyčiai. Tai
gi, svarba bent keliais bruožais prisiminti 
jo gyvenimą ir darbus.

Jaunystė ir Mokslas
Pranciškus J. Vaitukaitis' gimė rugpiūčio 

15 dieną, 1888 metais, Pentupių kaime, Ma
rijampolės apskrityje, Skriaudžių parapijo
je, Pradinį mokslą baigė Lietuvoje. 1905 me
tų rudenį išvyko į Škotiją; kitų metų pava
sarį atvyko į Ameriką ir apsigyveno Šv. Jur
gio parapijoje, Cbicago, Illinois. Dėl geres
nio anglų kalbos pažinimo, lankė viešąją 
mokyklą. Būdamas neturtuolis, jis dirbo die
nomis, o mokyklą lankė vakarais. Paskui 
apie trejus metus jis lankė Šv. Kitos kole
giją, esančią Tėvų Augustijonų vadovybėje. 
Vėliau jis išvyko Į Šv. Vialoro kolegiją 
(Bo’arbonnais, Ilk), ir čia pasekmingai bai
gė klasiką. Filosofiją, pagirtinai baigė Ko
lumbo seminarijoje (Chamberlaine, So. La
kota), gaudamas mokslo laipsnį: Artium 
Baccallaureatns. čia taip pat mokinosi ir 
teologijos porą metų. Užbaigti teologiją jis 
buvo siųstas į Šv. Marijos universitetą, Bal- 
timore, Md. Į  kunigus Cliicagos arkivysku
pijai jis buvo įšventintas rugsėjo 20 dieną, 
1919 metais.

Kunigas ir Literatas
Pastoracijos darbus kunigui Pranciškui J. 

Vaitukaičiui teko išganingai dirbti Šv. An
tano parapijoje (Cicero, 111.) apie dvejus 
metus; Dievo Apvaizdos parapijoje (Cbicago, 
III.) apie 6 metus; Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijoje (Cbicago, III.) apie 4 metus. Nuo 
liepos mėnesio 1931 metų iki rugpiūčio m ė l i .  
1932 melų jis buvo skirtas eiti administra
toriaus pareigas Dievo Apvaizdos parapijo
je (Cbicago, III.). O nuo 1933 metų vasa
rio anėn. 24 dienos jis garbingai ėjo klebo
no pareigas Šv. Juozapo parapijoje, So. Cbi
cago, Illinois.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis buvo atsižymėjęs 
literatas ir jo raštai buvo populiarūs. Dar 
būdamas seminarijoje, jis rašinėjo į šiuos 
laikraščius: “ Tanios Bylus” , “ Tikyba ir 
Dora”, “ Moksleivis” (vėliau “ Cieurai"’), 
“ Vytis” ir k. Vėliau gi, dauguma jo raštų 
tilpdavo šiuose laikraščiuose: “ Draugas” , 
“ Laivas”, “ Moterų Dirva”, “ Darbininkas”, 
“ Meilė” ir “ Vytis” . Visų jo raštų kūryba 
kėlė žmonių sielas prie Aukščiausiojo Gėrio 
ir kūrė Amžinojo Grožio pažinimą.

Kelionė į Europą ir Lietuvą
Kun. Pr. J. Vaitukaitis (1925 m.) ne tiek 

nuilsęs nuo visokeriopų pareiginių sunkių 
darbų, rūpestingai besidarbuojant parapijose 
ir vadaujant katalikų visuomenei, kiek laki 
jo dvasia, pasiilgus brangios tėviškės, skrie
jo į Lietuvą, kad aplankyti ir pamatyti na
miškius, kurių nematė nuo jaunystės dienų; 
kad savo akimis regėti Laisvą ir Nepriklau
somą Tėvynę, kurią slaptomis apleido ne
patogių aplinkybių verčiamas, kai buvo dar 
Šiaurių Meškos plėšrioj letenoj ir tėvynai
niai tepranašavo jai Laisvę, nes anų laikų 
priešai lėmė tik mirtį; ir pasigerėti, kaip 
šiandien Lietuvą valdo patys lietuviai, kaip 
Nepriklausoma nuo kitų valstybių, Lietuva 
pati tvarkosi, kaip patys piliečiai savo ša
liai, kokią nori, tokią valdžią išsirenka. Ir 
galų gale, kad pasotinus vaizduotę ir dva
sią Lietuvos gimtine grože, piliečių jauna 
bręstančia kultūra, šalies pavyzdinga tvar
ka ir kultūriniu gyvenimu; ir dvasioje pa
sistiprinus Tėvynės karšta meile, grįžti at
gal darban ir visa priminti žingeidiems klau
sytojams, gal, parašant ką nors ir į spaudą.

Ta proga kunigas Pr. J. Vaitukaitis taip

pat aplankė Europos istorines vietas ir ste
buklingas šventoves. Jis taip pat turėjo gar
bės turėti audienciją pas Šventąjį Tėvą, Po
piežių Pijų XI-ktąjį.

Literatinės Darbuotės Nuveiktinai
Kunigas Pranciškus J. Vaitukaitis, atlikęs 

| kelionę po Europą ir atlankęs Lietuvą, visus 
įspūdžius aprašė, nepasitenkindamas smulk
menomis, bet teiraudamasis ir įsigilindamas 
į erudicingas versmes, kad aprašomieji da
lykai būtų pagrįsti tikrais šaltiniais. Dėl to, 
kai savo lėšomis išleido veikalą 1) “ Kelionė 
po Europą ir Įspūdžiai'', gražiai pasitarnavo 
lietuvių tautai, įturtindamas lituanikos lo
byną. Tai stambus veikalas, susidedantis iš 
187 puslapių ir išleistas 1933 metais.

Be to didelio formato veikalo, kunigas Pr. 
J. Vaitukaitis dar parašė ir išleido sekančias 
kūrinius:

2) Jėzus Kristus Karalius, pusi. 24, 1934 
m.

3) Broliukas Vienuolyne, pusi. 16, 1932 m.
4) Švenč. Jėzaus Širdies Troškimai, pusi. 

38, 1933 m.
5) Novena ir  Pamaldumas į Šv. Judą Ta- 

dejų, pusi. 48, 1933 m.
6) Marijos Motinystės Garbė, pusi. 24, 

193S m.
7) Pašaukimas Į Dvasinį Luomą, pusi. 97,1 

1934 m.
Jei suimti iš laikraščių visus velionies raš

tus ir išleisti į atskiras knygas, nėra abejo
nes, kad susidarytų apie dešimtį rinktinio 
ir-gražaus turinio tomų. Tai turtingas įdė
lis į lietuvių tautos literatūrą.

Brangi Asmenybė

Kunigas Pranciškus J. Vaitukaitis buvo 
brangi asmenybė, ir buvo nenuilstantis dar
buotojas Dievo garbei ir žmonių sielų išga
nymui. Velionis per ilgus metus yra buvęs 
Lietuvos Vyčių organizacijos dvasios vadas 
ir literatinės komisijos narys. Jis yra buvęs 
dienraščio “ Draugo” direktorius ir Chica- 
gos Lietuvių Kunigų Vienybės apskričio pir
mininkas. Šiais metais liepos 11 dieną, Chi- 
ėagoj buvęs pirmasis Amerikos lietuviu pa
rapiją chorų seimas, kuriame jį išrinkta dva
sios vadu. Ypatingai jis daug palankumo pa
rodęs lietuviu vienuolijoms ir mokslo įstai
goms, kaip ir neturčių moksleivių šelpimu. 
Jis labai rūpinosi bernaičiais ir mergaitėmis, 
kurios ir kurie troško stoti į dvasinį luomą. 
Tas jo 'uolumus ieškoti pašaukimų buvo ži- 

‘nomas plačiąjai katalikų visuomenei. Taip 
pat šiais depresijos laikais jis labai rūpinosi 
vargdienių šeimoms padėti. Jo labdarybė ėjo 
iš širdies gilumos visiems, kuriems reikalin
ga pagalba. Jo atsidavimas misijonieriavi- 
mui buvo be galo išganingas. Jis buvo tikra
sis sielų ganytojas ir savo žmonių ištikimas 
vadas.

Savo atsidavimu ir prielankumu padėti vi
siems, velionis tapo labai populiarus lietuvių 
kunigas Ckicagos arkivyskupijoje. Skaisčios 
išvaizdos, angeliškos minos, geradėjingo ir 
bičiulingo būdo, energingos dvasios ir doro
vinio gyvenimo, kunigą Pranciškų J. Vaitu
kaitį mylėjo ne vien parapijos, kuriose iš
ganingai darbavosi, bet ir plačioji lietuvių t 
katalikų išeivijos visuomenė. Jo prašmatnu
sis iškalbingumas ir ugningumas traukė 
skaitlingas minias klausytis dievotų ir išga
ningų jo pamokslų bažnyčiose, ir įspūdingų 
prakalbų ar pamokinančių jo paskaitų sve
tainėse. Gi skaitančioji visuomenė gėrėjosi 
gražiais ii' mokslingais jo straipsniais ir raš
tais, kurie pasirodydavo katalikiškoje lietu
vių katalikų išeivijos spaudoje, semdami dva
sinį maistą savo sielai ir dorovinius pamo
kinimus tiksliam gyvenimai.

Tačiau, šiandien jo nebera mūsų tarpe. 
Užgeso žibintas - žvaigždė, kuri skaisčiai 
žibėjo katalikiškosios Lietuvos išeivijos pa
dangėje, ir daug dirbo, ir labai daug žadė
jo... Nors jis mirė kūno mirtimi, ir siela 
nuskriejo pas Meilės Viešpatį, bet jo dvasia 
yra gyva mumyse. Savo darbais ir nuveiki- 
mais, jis, kaip ir Horacijus, “ pasistatė pa
minklą už žalvarį tvirtesnį” . Ir  lietuvių pla
čioji visuomenė neleis kilniems jo idealams 
žlugti. Gi velionies pavyzdingas dorybių gy
venimas, darbingas uolumas ir garbingi nu- 
veikimai, visus te paskatina prie prakilnes
nių darbų ir didingesnių nuveikimų Tėvynės 
gerovei, Dievo garbei ir sielų išganymui.

Atsitiko nelaimė. Jaunas 
vaikinas 22 metų Petras Šuls
kis išplaukė savo padirbtu 
luoteliu ant Monongabela u- 
pės paplaukioti. Laivelis ne
tikėtai apvilto ir visi juo 
plaukę iškrito Į vandenį. Kiti 
išplaukė, bet Petras prigėrė. 
Labai gaila jaiano vaikino. 
Reikėtų daugiau atsargumo 
su tokiais dalykais. A. a. Pet
ras palaidotas Šv. Marijos 
kapinėse iš mūsų bažnyčios 
praeitą pirmadienį.

Zigmas Petraitis ruošia savo 
lošėjus. Dėdė

Mūsų klebonas kas kart ei
na geryn ir  tikimės, kad arti
miausioje ateityje, Dievai pa
dedant, visai pasveiks. Šią sa
vaitę gydytojas išsiuntė poil
sini Į sanatorinm. Linkime,: 
kad iš ten grįstų sustiprėjęs 
ir visą energiją atgavęs. La
bai jo išsiilgome. BKJ.

Artinasi Seimas

Pittsburgbo ir visos apylin
kės Šv. Pranciškaus vienuo-

Mūsn klebonas šią savaitę lyno rėmėjai uoliai rengiasi 
buvo 40 valandų atlaiduose prie septintojo seimo, kuris 
pas kun. Abromaitį, Braddock,
Pa. Daug ir parapijonų buvo 
nuvykę pasinaudoti Dievo ma
lonėmis ir pasiklausyti gra
žių pamokslų, kuriuos per vi
sas tris dienas sakė didž. ge- 
rb. kim. J. Vaitkevičius, Tė
vų Marijonų seminarijos rek
torius, Hinsdale, III.

40 valandų atlaidai pas mus 
prasidės rugpiūčio 30 d. ir 
baigsis rugsėjo 1 d. vakare iš
kilmingais Mišparais. Per vi
sas tris dienas bus kunigų. 
Išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais. Pamokslai 
bus rytais ir vakarais. Reikė
tų visiems naudotis nepapras
tu Dievo malonių laiku.

bus rugsėjo 25 d., Šv. Pran
ciškaus vienuolyne. Visi didž. 
gerbiami klebonai, kunigai, 
draugijos, klubai nuoširdžiai 
kviečiami.

Sesutės atviromis širdimis 
lankia delegatų, svečių ir dva
siškių rėmėjų. Visiems vieta 
ir valgis bus parūpintas. Prie 
to dar bus ir gražus pasilink
sminimas.

Vardu visų Sesučių ir Rė
mėjų —- Kapelionas

Išvažiavimas

Praeitą sekmadienį buvo šv. 
Uršulės ir šv. Antano drau
gijų mėnesiniai susirinkimai. 
Kadangi buvo karšta, tai vi
si reikalai atidėti ateinančiam 
susirinkimui.

Praeitą savaitę snukiai su
sirgo šikšnius, kuris gydyto
jų prižiūrimas jo namuose. 
Linkime’ kuo veilriau'siai pa
sveikti.

Mūsų jaunimas pakviestas 
Sorjth Side jaunimo dalyvau
ti “ South Side Lietuvių Die
noja”, Labor Day, rugsėjo 5 
d., Adomo sode. Rengiamos 
Homesteado jaunimo su South 
Side jaunimu “ Mashball'” va
ržybos. Laimėjusiems paskir
ta dovana. Na, lai jau reikės 
važiuoti ii' padėti mūsų .jau
nimui tą dovaną laimėti. Dė
dės pritarimas gali visą lai
mę nusverti. Važiuokim visi.

Uosto darbininkų unijos, kn 
Harry Bridges. Jis yra sve
ri priklauso C. I. O., vadas, 
timšali's — anstrialietis. 'Jo. 
vadovaujama unija buvo išė
jus į  streiką keliuose Pacifi- 
ko uostuose. Kadangi yra sve
timšalis, ne pilietis, tai, grei
čiausia,' bus deportuotas.

įsteigė mokyklą Los Angelese, siūlo mokslą vyrams, 
kur patyrusieji darbininkai nori prisidėti prie 
ruošiami mechanikais. I pramonės, Bet vis liek

Šita mokykla, vadinama !lema ’rasti > «  ’
Aero Industries Teelinical ™ °W 'A plikM tas tu 
stitute, turi sekančias garsins
orlaivių budavotojus savo ko
mitete: Kobert E. Gross, Lo- 
ckliead Aireraft Corp prezi
dentą, John K. Northrop Cor
poration, ir G. A. Van Dusen, 
viee prezidentas ir manedže- 
riii Consolidated Aireraft Co
rporation.

kyli sunkius proto ir 
kvotimus.

Įstatymai turi būti 
1 mi ne kieno nors £ 
'naudai, bet bendra’
1 gerovei. X1

ĮVAIRŪS DAK

Nors ši aviacijos mokykla

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenne 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublie 9723

KAL &  ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue 
VALANDOS:

Pauedčlį, Utaniinke ir  Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL vakare.

Seredoj ir Potn.yčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tol. Proapect 1012
Rez. Tel. Republic 5047

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
Pittsburgbo ir apylinkės 

Šv. Pranciškaus Seserų rėmė
jai rengia gražų išvažiavimą 
seserų ūky, rugp. 28 d. Labai 
gražu, kad tą rėmėjų darbą 
remia visi didžiai gerb. kle
bonai, nes per keletą sekma
dienių skelbia bažnyčiose ir ■ 
kviečia visus parapijonus da- j 
lyvauti tame išvažiavime.

Sesučių ūkis yra graži ir •*> P™*“11 paoijentus abieju*- 
patogi vieta žmonoms pašilui- Jse omuose: Cicero ir Brid- 
ksminti. Yra daug vietos ir
automobiliams pastatyti. Taip 
gi autobusas veš visus nuo 
gatvėkario į ūkį dykai.

Rėmėjas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvergius pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

Sugrįžo iš Lietuvos ir prade-

geporte.

Aviacijos Pramone 
Ruošia Mechanikus 

Savo Mokyklose

DR. CHARLES,
OFISAS

4729 So. Ashland
2 lubos

CHICAGO. ILL. 
Telefonas MIDway 28

OFISO VALANDOf 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, mi 
vai, po pietg ir nuo 7 iki '

DR. MAURIGEI
GYDYTOJAS IR  CH1 
4631 So. Aštriam

TeL YARds 09J 
Bes.: Te’ PLA*—

VALANT 
Nuo 10-12 v. -ly&j/ 
Nedaliomis nuo 10 i
Telefonas Hemlock 62b o

DR. A. G. RAKADS
GYDYTOJAS IR CHIRTJ

2415 W. Marųuette
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir  6—8 vai. vakai 

Trečiadieniais ir  Sekmadie
Snsitarina

DR. A. J. MANIKAį
GYDYTOJAS IR  0HIRUR1 

VIRginia 1116 4070 Arčkei
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą,
Seredomis ir Nedėl. pagal st 

Sekmadieni susitarus
Rugpiūčio menesį nebus va 

popiet, bet nuo 10 iki 12 vai 
rytais.
TeL CAPitol 2828

DR. W . J. KIRSTU
GYDYTOJAS IR  CHIRUR 

4309 W. Fullerton St
OFISO VALANDOS:

1—4 po piet ir  6—8 vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NA'
Bes. 6968 So. Talman Ava.
Bei. TeL GBOvehiil 0817 
Office TeL HBldock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir  7—9 vak. 

Ketv. ir Nedaliomis susitarus

Office Hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Appointment

DR. S T R I K
PHYSIOIAN and SURGEON’ 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
I Nedėliomis pagal sutartį. 
Office Telef. YARds 4787

Orlaivių produkcija Jungt.
Valstijose 1937 m. buvo 25 
nuoš. didesnė, negu 1936 m.
Oro Susinėsimo Biuro ( Air 
Commerce) pranešimu, .prad
žioje 1937 m. produkuota net 
571 orlaivis visokių rūšių.

Ši pramonė taip sparčiai
žengia pirmyn, jog pasidarė Telaf. PROapect
stoka patyrusių amatninkų. Tel  CANal 6122.
Todėl didžiausios orlaivių li-j 
nijos ir orlaivių gamintojai

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. YAITDSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Maiv> Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taiesomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedBIioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Yards 1373

1930

DR. S BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia Avė.
Telefonas REPublie 7868

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago 

Nedaliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKDS
GYDYTOJAS IR CHIBUEGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LaFayette 8016 

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
. , pagal sutartį.

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCF
DANTISTAS 

4300 So. Fairfield A
OFISO VALANDOl 

10 vaL iyto iki 9 vaL ’ 
Sekmadieniais ir Trečiadit

pagal sutartį.

TeL Oalumet 5974
Ofiso Valandos

9 ryte iki 8 vakare išskiriant 
madienins ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Str
CHICAGO. m .

Ofiso TeL VIRginia 
Resldencijot Tel BEV

DR. T . DDNP
GYDYTOJAS D 

4157 Archei
Ofiso vai.: 2—4 ir b- -f 

Rezidencija
8939 So. Claremont Avr 
Valandos 9—10 A. 5’ 

Nedėliomis pagal sutar.
Tel. CANal 0257

Res. Tel. PROspect (

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB 0H3EDBGA 
1821 So. Halsted Stree

Rezidencija 6600 So. Artesian J 
VALANDOS; 11 ryto iki 3 poj

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TeL Yards 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. B E R T O
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—-8:1

756 West 35th Street



;E R O  N A U J IE N O S “Užpuolimas” Ant 
Gary

Sugrįžo Seserys 
Kazimierietės

Policija Rado Sienoj 
Moterį

Neturi Leidimo, 
Neadvokatauk

Nusižudė Kazimieras 
Šalis

»ugrjžo, Kiti 
,ar Grįsta

tostogautojai skubo- 
jt namo. Jie žino, kad 
I”  piknikas įvyks ru-!
B.., Darbininkų dieno-1 j£ny.as 
įLto parke. Dr. P. A t-1 "  "  S

Varg. A. Mondeika su visa 
šeima kelioms dienoms išva
žiavo atostogų į Micliigan vai. 
Linkime gero poilsio ir lauk
sime sugrįšiant.

Visi remia
Atrodo, kad “ Draugo” pi- 

bus sėkmingas. Vis

INDIANA HABBOR, IND. Į INDIANA HABBOR, IND. 
— Indijanos Ilarbor lietuviai — Po pustrečio mėn. atosto- 
ruošia 28 d. rugp. .parapijos gų, sustiprėjusios dvasia ir 
piknik;}. Buvo manyta pad'a- kūnu, sugrįžo vėl visiems gė
ly ti Wicker Park, bet dabar 
reikėjo vietų pakeisti, nes ža

rai pažįstamos seserys Kaži 
snierietės, nes neužilgo prasi-

da būti daug svečių. Todėl1 dės darbas parapijos mokyk-
dabar piknikas bus dideliame

'. daugiau ir daugiau darbinįn- įr gražiame Gary parapijos .as, dantų gydymo ir , ■ - , , • , ?  j  r- r  j
' r  v. - kų prisideda prie platinimo darže, 1390 \V. 15th Avė. (prie 10 specialistas, siomis ..... . r  i  , -i- •‘ ----- - ■ tikietų. Juozas Motekaitis ir

loj. K. M.

Detektyvams pabarškinus Abrakam Baraneik, knyg- Namuose adresu 3426 Wal- 
duris vieno kambario Cresl vedis morgičių ir bankinės fi- J lace St., rastas pasikoręs Ka-

pis grįžo iš Lietuvos su 
ir vėl patarnauja savo 

ptams. Nėra to žmogaus, 
į nenorėtų sužinoti apie 
gimtųjų .šalį. Na, ot, ir 

jera proga rūgs. 5 d., Vy- 
i parke, “ Draugo” pik- 
sužinoti. Dr, P. Atkočiū- 
žymus visuomenės veikė-

gi stojo į talkų tikietams pla
tinti. J. Motekaitis yra nepa
mainomas veikėjas-. J is visur 
dirba: labdariuose, federaci
joj, parapijoj ir įvairiose ka
talikiškose draugijose. Už
klausus, ar negalėtų paimti

bažnyčios).

Visus lietuvius prašome gau 
singai atvykti, nes į mūsų pi
knikų atvyks: majoras, mies
to kontrolierius, policijos vir
šininkas, apskrities valdinin
kai ir kandidatai. Čia bus pro-

,, . . . . .  , , ga pasisvečiuoti pas Gary lie-Draugo pikniko tikietų pla | f  i j
— tt— . i tinti. Mielu noru sutiko ir dar ' neatsisakys mums pikui- . . . . . . . .f  , .. . ,  sake, kad ir į pikniką važiuosams papasakoti ispud-l ,. . . . .  . , . . T , •i . .. . , , padirbėti prie bufeto. Labai
kuriuos jis patyrė belan-

Bus labai įdomi programa: 
“ radijušas”  garsiakalbis iš 
Peoples Fumiture Co., Šv. Ce
cilijos choras, juokų sportas, 
įvairūs laimėjimai, lietuviški 
šokiai, žaidimai.

Draugijos dalyvauja in oor- 
pore su dovanėlėmis, 
ant Gary. K. M.

vieebuty, "6724 Stony Island, 
juos įleido senyva ir mandagi 
moteris ir  paklausė, kuo ga
linti svečiams patarnauti. Pa
sirodę, kas esu, detektyvai 
pradėjo teirautis apie Mrs. 
Josepliii.e I-Vood.s, kuri yra iš
keltus koletų netikrų čekių, 
t — O, tai mano duktė, — 
tarė moteris. — Bet, matote, 
jos čia nėra.

Detektyvams atrodė įtarti
na. Priėję prie sienos atidarė 
duris ir  visu smarkumu, su 
pakeliama lova, iškrito Mrs. 
Josephine "VVoods

rmos vardu A. J .  Liebman.
105 N. Clark St., teismo nu
baustas 10 dienų į kalėjimų 
už atlikinėjimų tokių reikalų; 
kuriuos gali atlikinėti tik tu
rintieji leidimus advokatai. E. Juciūtei. Mintis graži, 
Teisėjas jam padarė pastabų, tačiau dėl stokos pagrindinių 
kad bus baudžiami visi, kurie .eilevimo taisyklių, eilėraščio 
tik atima darbų tiems, kurie negalėsime sunaudoti, 
ilgus metus pašventė mokslui, 
studijoms ir turi valstybės 
leidimus. Šunadvokačiai turi 
eiti į kitėjimų.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

zimieras Šalis, 50 metų am
žiaus.

Redakcijos Atsakymai

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Laidotuvėms —  

Papuošimams 
• ____

P h o n e LAFAYETTE 5800

; tėvynėje Lietuvoj.
in.e visi “ Draugo” pi- 
i, išgirsite daug įdomių i- 
iš dr. P. Atkočiūno.

Jie su džiaugsimu mūsų lau
kia atvykstant. Ypatingai ha- 
rboriečių laukia Gary kleb. 
kun. Draugelis. Jis su nialo- 

dnonkepio, nnrnn ir savo parapijos daržųMiliauskiene, uuuil&cįjiu < 
žmona 1425 So. 49 Avė., taip davė, kad galėtume sykiu pa- 
gi paėmė daug tikietų. Sake, silinksminti.
visus parduosianti. Matysime. Įvertinkime gariečių nnoši-

Matote, kaip- eiceriečiai nuo rdmnų ir laukimų ir visi inįip pat sugrįžo iš Lietu- 
ir J. Kiškūnienė, mamytė 
Al. Kiškūno. Atrodo, la-
gerai. Pilnai patenkinta Ad Saliutas var0S1 prie 

?togom. Be abejones, ir ji čempijonato. Jau trečių “ bun-|

širdžiai remia “ Draugę corpore atvažiuokini 28 d. ru- 
gpiūčio į Gary daržų.

“ Draugo” piknike. Žino- |čių”  tikietų baigia parduoti.
Kiškūnienė, bus užimta |jjs Sako: tikietai eina kaip

kelias dienas, kol perskai- 
“ Draugus” suvirs dviejų 

lesių. Mat, draugnešys ne- 
o sūnus .perskaitęs dėjo į 

tvų. Dabar ims laiko kol ji 
ils numerus persiskaitys.

“ adoksai”  piknike.

Kun. J. Jenilionis 
Kalifornijoj

Šiomis dienomis išvyko i 
Los Angeles, Gal., kun. J. Je

Kasdien su Kristumi
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

P I R K I T E  P A M IN K L U S  D A B A R
ATEIKITE IR PAM ATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U Ž  ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES -  GERIAUSIA 

M EDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
5 2 7  N o rth  W estern  Avė. C hicago, Illin o is

Telefonas SEELEY 6103

Rugpiūčio 26 Diena į

“ Sūnau, dabar išmokysiu 
tave ramybės ir .tikros lais
vės kelio. Daryk, Viešpatie, 
kaip sakei, nes tatai man yra1 
malonu klausyti. I

Dabar dar laukiame sugrįš-
lt iš Lietuvos žymaus įmo-Inilionis, kuris keletu mėnesių 
linko J. Arlausko su _šei-j svečiavosi pas kun. J. Paš- 
uėle. Išvažiuodamas sakė, kauskų, Visų Šventųjų par.
I “ Draugo” rudeniniam j klebonų. Kun. Jenilionis Ka-1 tų valių, negu savo pildyti, 
mike tikrai bus. Jei sakė, t lifomijoj planuoja išbūti ke- Visuomet išsirink mažiaus 
ir bus. J. Arlausko žodis lėtų savaičių. Argentinoje jis turėti, negu dauginus” . (Kri-

SūriAu,’ stengkiš geriau ki-i"

p kai grynas pinigas. Lau
me.

darbavosi devynerius metus.
, Rap.

staus Sekimas, Knyga Trečia, 
Skyrius XXIII, 1).

Š IO S  4 P R IE Ž A S T Y S  PA SA K O  JU M S KODĖL

SERVEL ELECTROLUX

GASINIS REFRIGERATORIUS
yra pasirinkimas 4 kartus daugiau žmonių Šiaurinėje Illinois 
per pirmus 5 mėnesius šių metų kaip tam pačiam laike 1937!

1. Didelis kainų nukirtimas 1938 
metams. Dabar jūs gante tureli 
pilnų naudų Lašinio ltefngerato- 
naus už žemesnę karnų negu kada 
pirmiau!
2; Nėra judančių dalių šaldymu 
mekanižmoje išdėvėti. Tas reiškia 
žemas vartojimo išlaidas ir žemas 
užlaikymo išlaidas per ilgus metus.
3.. Amžinas tykumas. Nes Gervei 
liiieetrc|lux šaldo be judančių dalių, 
ir  negali daryti triukšmo!

4. Kiekvienas ila-miniutės patogu
mas— automatiški kubu ir tacos 
paliuosuotoj'ai — temperatūros ro
dykle—pusii-and-pull durių ranki
ne, ir. dang kitų.
Ateikite šiandien ir pamatykite 
puikius naujus modelius pas jūsų 
Gervei Eiectrolux dealerius arba 
Public Service krautuvėje. Ištirki
te dėl savęs kodėl Gervei Electro- 
lux yra geriausia refrigeratorių 
kokybė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Ė M IA U SI* ES DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

A M B U LA N C E
DIENĄ IR NAKTĮ

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

__________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

y z  TZ- A T koplyčios visose 
jL /  X  I V  / Y  L Chicagos dalyse

PUBLIC SERVICE CO.
OF NORTHERRN ILLINOIS

EkuiyU ta mani Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarai!, 
7:00 vaL vakaro U WHF0 įtotiea (1420 K.) — PraaeKlaa 

P. dALTUHERAS

•A S T . IMD. LAIDOTUVIŲ DIBEETOSIAI 
K E L N E R  — P R U Z I N  

Geriausiai patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 0000 020 W. 16th Avė.

AAilIions prefer this "flavor 
<•»
that is differenf
Pamėginkite šį naujų Salai 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

M1RACLE W HIP CONTAINS MORE—  

FAR MORE— OF THE COSTLYINGREDIENTS!

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

KARIAI CHICAGOS, CICKROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III AMPC patarnavimas AmDULHlIbL DIENĄ IR NAKTĮ

D y Z  TZ- A T KOPLYČIOS VISOSE 
X JV /Y  1 MIESTO D A L Y S E

Antanas M. Phillips,3307 Lituanica Avė. 
(Phone YABds 4908

L IZ o lp
Albert V.

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Petkas ir Eudeikis Tol . VIBgiiūa 0883

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 1419

Anthony Petkus 1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
6834 So. Westem Avė. 
GROvehill 0142

LaehanriczirSunai*2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
d yrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. 4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-113P



6 J O A t G A S Ketvirtadieni.

M Ę y a ^ p r j j * y > ^ < - y C T  » a o g r n i n s s i * m >;rm yyajO ^riat y* >> a w e r j g  v  »  r *  JS aP^ iW /Y  g«re<-rn y>aOgwiM» y>g«Kg g r g » v M i ^ n i a ' i i i ^ i i n i ' i i  11 im i   i

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS PASKUTINIS RUDENINIS PIKNIK
Į V Y K S

Ateinantį Sekmadienį, Rngpinėin-Angust 2 8  d.,
V y ta u to  P a rk e  1 1 5  s t . t a r p  P u la s k i R d. - C ic e ro  av

w
Per vasarą, išsiblaškę po rezortus, žmones turės progos vėl sueiti, pasisvečiuoti, 2 

šinti, ir prie geros muzikos pasišokti. Valgio ir gėrimo nereikės vežtis. Ten bus gana g< 
ir valgi,o gardžiai padaryto m ūšį draugijų moterų, kurios mielai visiems patarnauja.

Kviečia visus parapijonus ir kaimynus i šį paskutinį pikniką KLEBONAS IR KOMITJ

JO SE PH IN E  BA LTRU ŠA ITIEN Ė PARODĖ 
VYRAM S K A IP JI GALI GOLFĄ Ž A IS T I

Užvakar Josepbine Baltru- o paskutinėm 10 duobutėm 54. 
šiene, 50*2 So. Laramie Avė., rų Golfo Klubo pirmininkė,
sulošė 154 duobučių golfo tarp 
aušros ir saulėleidžio. Šiuo

Pz> to lošimo Maywood Mote- 
Hazel Ryan, įteikė p-niai Bal-

lošinra ji perviršino J. Smitb' trušienei aukso sagutę, 2 co- 
Ferebee, vidurmiesčio biržos lių ilgumo ir % colio platu- 
vedėjo, rugp. 5 d., suloštą 144tuno. Ant sagutės išdrožta į- 
duobučių golfą. Dabar p-nia į vykio užrašas. Padėkojus už 
Baltrušienė, namų šeimininkė dovaną, p-nia Baltrušienė pri- 
ir buvusi Maywood čempijonė ėmė sveikinimus savo vyro 
golfe, nori su p. Ferebee eiti Juozo, kuris yra lakūnas. Jai
į golfą rungtynes ir patirt, kas 
gali per ištisą dieną daugiau 
golfą sulošti.

J. Baltrušienė savo sporto 
žygį -padarė Maywood golfo 
aikštėje. Toji aikštė vienam 
j  i>lfo 18 duobučių sulošimui 
siekia 6,085 jardų ilgumo. Tu,o 
m i apskaičiuojama, kad p-nia 
{baltrušienė turėjo vaikščioti 
daugiau kaip 33 mylias beloš
dama savo golfą. Tačiau 35 
metų lietuvė visai neatrodė 
pailsusi po tokio ilgo ir var
ginančio lošimo. *1 Jeigu būtų 
šviesos” , ji tvirtino, “ tai ma
nau, kad galėčiau dar 154 duo 
bules sulošti. Golfą žaisti yra 
daug lengviau negu namų ruo
šos darbus dirbti” .

persirengus įos draugės ragi
no ją  'atsigulti. J i tačiau at
sisakė tai daryti ir  siūlėsi šo
kti.

Už keletos dienų įvyksta 
Maywood Klubo golfo rung
tynės ir J . Baltrušienė tikisi 
atgauti čempijonatą.

Maloni Žinia

Nors rezultatai neprilygo 
jos paprasto čempijonės loši
mo tačiau jie buvo patenki
nami. Kiekvienam 18 duobu
čių sulošimui rezultatai rodė 
98, 95, 93, 90, 87, 97, 187 ir 89,

BRIDGEPORT. — šiuo sy -• 
kiu galima pranešti malonią 
žinią Keistučio b-vės dalinin
kams. B-vės direktoriai savo 1 
susirinkime, laikytame rugp. 
18 d., ištyrė b-vės stovį. Pasi
rodė, kad praėjusis b-vės pus
metis buvo sėkmingas ir pa
sirodė, kad taupytojams ga
lima išmokėti 4 nuoš. palūka
nų. I r  nutarta tą padaryti.

Pasirodė, kad b-vė apskri
tai imant auga ir tvirtėja. 
Keistučio Taupymo ir Buda- 
vojimo b-vė yra ne vien se
niausia, o ir tvirčiausia fina
nsinė įstaiga Amerikos lietu
vių tarpe.

1 Bendrovės ofisas randasi a- 
,’dresu: 3236 So. Halsted St. 
Jos vedėjas Jonas P. Evaldas 

; mielai suteikia reikalingas in- 
i formacijas apie taupymą šioje 
b-vėje ir apie gavimą iš jos 
paskolų.

Visi.bridgeportiečiai naudo-
— kimės šios mūsų b-vė? 

Floyd E. Briton (kairė j),' navimu 
prezidentas Fort Dearborn1 
Securities Corporation, ir  II. Į

patar 
Taupytojas j

J. Holie, tos korporacijos se
kretorius, valstybės gynėjo 
pašaukti išklausinėjimui apie 
tos korporacijos finansinį sto
vį po to, kai korporacijos vice 
prezidentas Leslie B. Kruni -

Išvyks Atostogų

ROSELAND. — Ateinančią 
savaitę L. Vyčių kuopos pir-

įdek nusižudė išeikvojęs tarp 
$25,000 ir $30,000 iš korpora
cijos iždo. Žemiau Krumsicko 
namas adresu 440 Drexel Av.

sūnus Marąuette Park rakan- peržengimą valstyb
Į du krautuvė, White Eagle mo taisyklių,
I bravarnė (Alhveiser alus bon- 
kose); Spitlis Arcrer Califor- 

| nia gazoline stotis; Baltic Im- 
I port kompanija, kuri parodys 
! iš Lietuvos pargabentų pro
duktų, ir  Hydrox ledų ir gė- 

i rimo

Kiekvienas katalik 
atsiminti, kad jo narni 
ri rastis bent vienas

kompanija.

į Ar esate tai pirmiau matę 
bile lietuvių parengime? Ma
nome, kad ne! Atvykite ir vi-

! sa tai pamatykite savo aki- 
Į mis “ Lietuvių Dienoje” , 
i Atsivežkite ir  savo valgį. 
| Būkite prisirengę pasilikti ant 
vietos per visą dieną. Bus
daug stalų ir viskas bus kuo-

• geriausiai įrengta. Įžangos ne
bus. Mikas-Bronė

kiškas laikraštis.

Buy gloves with  
it savęs

N erelk m okėti 60c 
dantų mostj. T-1g* 
Tooth Pašte gau.
26c. Tėmyk, kaip 
velkio. Ją. vartodama, 
m etus sutaupai SS.09.

R A D IO

(.ISTERINE 
TOOTH PAS

25c

Mrs. Josepbine Baltrusis, kuri parodė, kad moteris lengvai gali golfo varžybose vyrus į 
ožio ragą sukišti. J i  dabar šaukia į golfo varžybas Ferebee, kad parodyti, kuris gali per 
dieną daugiau golfo sulošti. Ką Ferebee atsakys, dar nežinia. Kas sakė, kad lietuviai nepa
sižymi bet kurioj srityj. Plačiau apie Mrs. J. Baltrusis rašoma kitoj vietoj.

“Lietuvių Diena” 
Sekmadienį, Rugp. 28

nę parodą, nes daugelis įstaj- Avė., South Center Plumbing 
gų tą dieną turės įtaisę būdas ir Heating Supply Co., 55 ir 

: ir  parodys dalyviams, ką jie S. State St., Jonas Eudeikis, 
parduoda ir kaip savo produ- lietuvis laidotuvių direkto- 
ktus gamina. Dalyvaus šios rius, Pabst Blue Ribbon alaus 

•įstaigos: Marks rūbų krautu- bravarnė, Market Town Tur-
. . . . j vė, 4736 S. Ashland Avė., Wil- gus, Cherry fBrand kilbasiu-

viu Dieną”  ateinantį sekimą- . T • , . , , . . .  a - t> t> i •_ _ . ... ___ _  liam A. Levus Vyrų ir moterų kų įstaiga, tai Reo Packing
i rūbų krautuvė, 4716 S. Ash-'kompanija, Yankee Potato 
land Avė., Sliapiros čeverykų Į Cliips įstaiga, savininkas Al- 
krautuvė, 63 ir S. Western bertas Bielskis, Alešauskas ii'

Visi Čikagos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami į Povilo 
Šaltiiniero rengiamą “ Lietu-

iienį, rugpjūčio 28 d., Dar 
| braųsko sode, Willow Springs

Tos dienos programa bus 
viena įdomiausių. Per visą į 
dieną girdėsis lietuvių dainos 
ir lietuviška muzika. Daly
vaus daug muzikantų ir ar- 
monistų, kurie eis nuo stalo į

Paskutinė Proga Įsigyti Tikietns
Važiavimui į Milwaukee, Wisconsin su

min. Jurgis Smulkis vyksta stalą, nuo vienos grupės prie 
I savaitei atostogų, kurias pra- kitos grieždami lietuviškas
leis prie Devils Lake, Wis. Su I meliodijas. Visi galėsime dai- 
juo sykiu vyksta ir Fab. Gu- nuoti lietuviškas dainas ir so
das, sūnus visiems žinomo lai- kti ant žolės kaip kad šokda-
kraštininko, su kuriuo J. Smu
lkis baigė Šv. Jurgio parap. 
pradžios mokyklą aukščiau
siais laipsniais ir dabar abu 

I eina aukštus mokslus. Rap.

ROSELAND. — Lietuvos

vote per gegužines Lietuvoj, i 
Bus daug kitų įdomybių. !

“ Šakar-Makar”  moteni cho
ras iš Rožių žemės išpildys 
tikras lietuviškas krikštynas

Šakar-Makariuko” . Kas tai 
bus: ar Makariukas ar Maka-

TTv  . v , .  i ryte, tai tik  tą  dieną sužino-Vyeių rengiamo šokių vakaro • . ’ . ,  , ,. .. . .. . . . .  • i I Sime. Bus įdomu pamatyti irkomisijos susirinkimas įvyky . 1 n
. . . oz? j i vainikavimą polkos poros, kupenktadieni, rugp. 26 d., —kuo

pos vice pirm. Julės Šatkus 
namuose, 10531 So. Wabash 
Avė. Susirinkiman atsilankys 
ir grįžęs iš atostogų kom. pi-

ri bus 
te.

rimą polkos poros, 
išrinkta polkų kontes-

Išgirsime pasižymėjusius 
dainininkns-es ir chorus. Pa-

rmin. P. Latvėnas. J. S. I matysim ir lietuvišką pasauli-

Lietuvių Vaizbos Būtu į Blatz Brewery.
S ek,, R ugp .-A ug . 2 8  d., 1 9 3 8

Kelione ant laivo tiktai $2.00 ypatai, vai
kams $1.00.

Sightseeing, Transportacija, alus ir už
kandžiai veltui.

Visiems ekskursijos, dalyviams bus duota maža vė
liava, kad atskirti juos nuo kitų grupių.

Prašome įsigyti tikietus iš anksto.
Kreipkitės į: Wm. J. Kareiva, 4644 So. Paulina St., 

telefonas YARds 5350,
B R. Pietkiewiez, 2608 West 47th St., telefonas 

LAFavette 1083,
Wm. Sebestian, 4104 Archer Avė., telefonas LAFa- 

yette 3533.
Laivas išplaukia 9:30 vai. ryte. Nesivėlinkite.

Šį vakarą iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare gir- 
dėsit įdomią Budriko radio. 
programą. Dainuos Moterų 
choras iš Rožių žemės, taipgi 
bus ir kitokių įdomybių. Ne- 
užm iršk i te pasiklausyt i.

Kokią sėklą pasėsi, tokį 
vaisių pjausi. .

Su kuo sutapsi, toks
pats tapsi.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Tel. Prospect 0745-0746 
Incorporated

5931-33 So. Ashland Avė. 
Wholesale Only

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę.

Mes ir  Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai pp. T. ir M. Dzimidas, 
Savininkai.

M ID -C IT Y  
T Y P E W R IT E R  

E X C H A N G E  
415 N. State Street, 

Tel. DELeware 1843-4 
CHICAGO

Perkam, parduodam, mainom 
ir taisom rašomas mašinėles 
ir adding mašinėles.

Kainos žemos — Mandagus 
Patarnavimas. Lietuvis — 
Juozapas Pauli patarnaus 
jums.

SKOLINAU PINIGUS
aat Pirmų MorgiSių Chioagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.

SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOOIATION 
of Chicago.

2202 W. OEEMAK BD. O uu l 8887

"RANE COAL COMPANY, 5 3 3 2  So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9 0 2 2

C F F IC I  E N T
Ūse only one level 4ea- 
sp oonfu l to a cup o i siftea

flour for raost rectpes. j

BAKING
H V powder
Samepricetoday 
as 48 years ado 
25  ou n ces for 254
Manufacturad by baking powdcr l 
ipecialiilt who maka nolhinf būt I

Į baking powd«r — under luperviiion I  
a a p e rt  c h e m iit i oi nailonai |

reputetion.____

m il l io n $ OFPOUNDniAvrc 
. * USED-BV OUR^dVĘRN MJėH*

Beware Kidne 
Gerins if Tirei 
Nervous, Achin

Aro you Run Down, Nervous, suffer Ach 
or Swollen Joints? D o you Get Up Nlghts. 
suffer Irom B um ing Passages, Frequi 
Headaches. Leg Palas, Backache, Dlzzlne_ . Beg I_____ ___ ____
Puffy Eyelids, Loss of Appetite and Enerf Bf |g  — - - ------e o f į e n ------ -____ , the true cause often may be ger
developed ln  the body during colds. or 
bad teeth or tonsUs th at need removli

germs. The doctor’s  lorm ula Cystez, _  
stocked by all druggists. starts flghtlng K1 
ney germs ln  3 hours and mušt prove entlrc 
satlsfactory ln  1 week and be exactly t 
medicine you need or money back ls  gus

UNIVERSAL 
RESTA U RA N T 

Moderniškiaiusia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W . 31st Stre/ 
A. A. NORKUS savu 
Tel. Victorv ę

Klausykite
fALAMDEOTS TBAVEL BUBEAI

tam  1 to 2 P. ■  
M ate — 12M kOacyte

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids
Aclda an d  polaonoua w aatea  fro  
blood ls  thru 9 m llllo n  tln y , dellct  
n e y  tubea or flltera, būt bevrare o 
draatic , lr r lta t ln g  druga. I f  fu i 
K Id n ey  or B la d d er  dlaordcra m s  
auffer frotn  G o ttln g  U p N isb ta , N  
naaa. L ok P a ln a . B a c k a c h e , Ctrclea  
E yoa. D iz z ln e sa  R h o u m a tlc  P aina  
lty . B u rn in e , S m a rtln g  or Itcb ing  
ta k e  chanceB. Ge’t  th e  D octor’s  g 
teed  p rescr ip tlon  ca lle d  C yatex  
T e x ). W orka fa s t .  aa fe  a n d  aure. 
h o u rs l t  m u š t  bring now v i ta  lity . 
g u a ra n teed  to  flx  y o u  up ln on e  w  
m o n ey  b ack  on retu rn  o f  o m p ty  pack age, 
C .vstea coata on ly  9c a  d a y  a t  d ru g g la t i  
a n d  th e  g u a r a n te c  p re tee ta  you . a

iek  ot

Pocahontas Mine Run, Screened $7.25 smul
kesnės daug pigesnės perkant 5 tonus ar dar
giau. šios kainos tik trumpam laikui.


