
KRONIKA PARAFIALNA

Komunikat “Lutni”
Przez łamy niniejszego pisma—-

zarząd Towarzystwa Śpiewaczego
“Lutnia”pragnie złożyć podzięko-
wanie wszystkim tym, którzy
przybyli na nasz występ wokalny
i wieczorek towarzyski. W pierw-
szym miejscu dziękuje się serde-
cznie ks. proboszczowi Stanisła-
wo! i Wikarskiemu, M. Roach za

piękne przemówienia - oraz pa-
nu Posłowi Cieplakowi również
za wygłoszenie pięknego przemó-
wienia. Dziękuje się reprezentan-
tom prasy miejscowej i wszystkim
reprezentantom towarzystw i or-
gan izacyj.

Specjalnie podziękowanie skła-
da się panom Władysławowi
Szwabowskiemu, .łanowi Pfaife-
rowi i Franciszkowi (Iregorkowi,
bowiem ci są naszymi pierwszy-
mi członkami wspierającymi, za-
pisanymi w ten wieczór 29 paź-
dziernika.

Górą pieśń
Za Zarząd

Piotr F. Rydzymiński,
sekretarz.

♦ * *

Z naszej strony opisując wie-
czorek towarzystwa Śpiewaczego
“Lutna” musimy dodać, żc

* wskutek niesłychanie “dziwnych”
warunków lokalnych trudno
naprawdę skrytykować pracę

Msze Św. w Kościołach Pol-
skich Parafyj w Okresie

Letnim

Parafia Matki Boskiej Różańcowej
Proboszcz: Ks. Prałat Stanisław

A. Wachowiak.
Ul. Chester i Bank. Telefon

Wolfe 4927.
Msze Święte w Nowym Kościele

(Chester i Bank Ulice).
Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
7:00 A, M. Msza Św.
8:00 A. M. Msza Św.
9:15 Msza Św.
10:30 Suma.
Dnie powszednie: Msze Św. o

6:30 i 7:30 (późniejsze żałobne).

W Starym Kościele M. B. R.
(Eastern i Bethel Ulice).

Niedziela 8:00 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.
Dnie powszednie: Msze Św. o

6:30 i 7:30 (późniejsze żałobne).
•

• •

Parafja Św. Stanisław Kostki.
Proboszcz; Ojciec Celestyn Ró-

żewicz, O. M. C.
700 Błock Ann St. Telefon:

Broadway 2849.
Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
7:30 Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św. w Górnym

Kościele (Kazania i Ewangelja po
angielsku).

9:00 A. M. Msza Św. w Dolnym
Kościele.

10:00 A. M. Msza Św.
10:30 A. M. Msza Św.
11:00 A. M. Suma.
Dnie powszednie: od 6:15 A. M.

począwszy Msze Św. co pół godzi-
ny do 8:00 A. M.

RADY
PRAKTYCZNE
Szczotki do czesania należy często

myć, namydliwszy włosie, wstawić do
ciepłej wody tak, aby sama tylko
szczecina była zanurzona, po krótkim
czasie brud puści.

Szuflady, które się ciężko otwiera-
ją, należy po bokach posmarować su-
chym mydłem łub kredą krawiecką.

Możesz podawać befsztyki bardzo
gorące, jeśli masz ciężkie metalowe
ruszta, które można obsadzić na dre-
wnianą podstawkę z rączką.

• Kotlety Wieprzowe
z Jarzynami

6 wieprzowych kotletów dość gru-
bych, średniej wielkości kartofli, 12
białych cebul, 6 marchewek, filiżanka
wody, kawałek listka bobkowego, 1
łyżeczka soli, trochę pieprzu.

śpiewaków, bowiem chór śpiewał
w jednaj sali, a słuchacze w
dwóch odmiennych —w bezpo-
średniej okolicy. Przez to nie uda-
ło się osiągnąć efektu jednego
zgranego towarzystwa, bowiem
głosy męskie wskutek umieszcze-
nia w zamkniętym końcu sali
wcale się nie uwydatniały.

Niemniej trzeba oddać słowo
uznania kierownictwu za jego
prace, bowiem w występie nie by-
ło niczego, co mogłoby ucho kry-
tyka muzycznegorazić —z wyjąt-
kiem może zbyt “forte” wybu-
chów jednej z pań uderzających
wysokie A.

Jesteśmy pewni, że chór ten
na odpowiedniej sali zrobiłby
wspaniałe wrażenie—bowiem nie
wykonywano pieśni na sposób
zwykły szablonowy... oddano
z czystością nastroje pieśni, co
niejednego słuchacza musiało nie-
co zasmucić przypominając
mu czasy wioski rodzinnej...

Z prawdziwą przyjemnością o-
czekujemy następnego występu
“Lutni” ale bardzo prosimy o to—

w sali. ..

Zauważyć się dało brak odpo-
wiednich programów, lak, że nasz
reprezentant - siedząc w kąciku,
gdzie nie widział wogóle ani chó-
ru, ani występujących —nie wi-
dział, kto brał w występie udział.

Parafia Św. Kazimierza.
Proboszcz: Ojciec Jakób Chole-

wka, O. M. C.
Kenwood i (TDonnel Ulice; Te-

lefon Wolfe 8037.
Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
6:30 A. M. Msza Św.
7:30 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.
10:00 A. M. Msza Św.
11:00 A. M. Suma.
Dnie powszednie:
6:00 A. M. Msza Św.
6:30 A. M. Msza Św.
7:00 A. M. Msza Św.
7:30 A. M. Msza Św.
8:00 A. M. Msza Św.
Co poniedziałek: Nowenna do

Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy 7:00 p. in. po polsku,
8:00 p. m. po angielsku.

Parafja Serca Dferji w Graceland
Parku

Proboszcz: Ks. Stanisław Wi-
karski

Blok 0700 Youngslown Ave.,
Graceland Park. Telefon Rivcr-
side 0627.

Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
8:30 A. M. Msza Św.
10:30 A. M. Suma.
Dnie powszednie:
8:00 A. M. Msza Św.
Święta:
6:00 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.

•
* •

Parafja Św. Wojciecha
Proboszcz: Ks. Karol Kotlarz.
Wagners Point, Telefon Curtiss

0045.
Niedziela:
7:00 Msza Św7

.

10:00 a, ni. Suma.
Dnie powszechnie:
7: :00 Msza św.
Spowiedź: co sobotę wieczorem.

Kotlety posolić, popieprzyć i osypać
mąką, poczem /rumienić na gorącym
tłuszczu w odpowiednich rozmiarów
patelni. po /rumienieniu, włożyć do
mięsa wszystkie jarzyny, podlać wo-
dą i nakryć pokrywą. Postawić na
dużym ogniu, by się prędko zgotowa-

ło. poczem zmniejszyć płomień i dusić
potrawę około 45 do 55 minut, tak,
aby jarzyny zmiękły ,bo mięso do te-
go czasu będzie należycie oduszone.

Paj z Jabłkami
Kwaskowe jabłka obrać i rozgoto-

wać na sos, dodając w miarę cukru i
cynamonu. Ciasto na ”paj” zrobić w
następujący sposób: rozkruszyć wał-
kiem na stolnicy 28 krekiesów Gra-
ham, (około 1 funt) poczem wrobić w
to ćwierć funta masła. Połową ciasta
wyłożyć dno foremki, nałożyć na to
sos z jabłek, (który nie powinien być
zbyt rzadki), poczem rozwałkować
drugą połowę ciasta i pokryć tym
wierzch paja. Wstawić do pieca (425
stopni F.) na 15 minut, poczem pozo-
stawić paj do wystudzenia przez noc
(lecz nie w lodowni). Nazajutrz po-
dać z bitą śmietanką.

“Czas Baltimorski,” Czwartek, 7-go Listopada, (Thursday, November Ttli). 1940

Kronika Miejscowa

Prof. Cieplak Otworzył Nam Oczy

W übiegłą niedzielę w Domu
Polskim, w sali wypełnionej po
brzegi, śłuehaliśniy opowiadań
Profesora Marjana 15. Cieplaka,
byłego posła do Sejmu R. P.

Profesor Cieplak przybył do A-
meryki około dziesięć miesięcy te-
mu. Rył on naocznym świadkiem
Iragcdji Polski. Aby przyłożyć
swojego ramienia do koła wozu
akcji ratunkowej w Baltimore,
Profesor Cieplak zgodził się bez-
interesownie wygłosić ode/yl na
lemat swoich przejść podczas tra-
gedii upadku Polski.

Na imprezę tą zjawiło się około
300 osób, wszyscy ciekawi wra-
żeń których spodziewali się po <-

powiadaniaeb. Nie zawiedli się.
Jeszcze nie było w Baltimore mó-
wcy który, z takim przejęciem
malował obrazy przejść przejmu-
jących każdego grozą i nienawi-
ścią do odwiecznego wroga
Niemca...

Profesor Cieplak został przed-
stawiony zebranym przez wice-
prezesa Komitetu Ratunkowego,
popularnego działacza społeczne-
go, pana Franciszka Gregorka.
Ponieważ miał dużo do opowia-
dania i rzeczy które przedstawiał
zebranym przejmowały go same-
go —wykład profesora Cieplaka
odbył się w dwóch częściach.

W pierwszej części opowia-
dał o swoich wrażeniach po pr/y-

-jeżd/ie do Sianów Zjednoczonych.
Przypomniał wszystkim czasy,
gdy na każdego uchodźcę z Polski
patrzono / pewnego rodzaju ża-
lem. Żalem, że ci właśnie nic dopi-
sali się, nie spełnili obowiązku o-
hrony lak drogiego Polonji kra-
ju Polski. Porównał to z dzi-
siejszą opinją Polski. Wyłożył
przykładami liczbowymi, że Pol-
ska była jedynym krajem, który
potrafił naprawdę wrogowi zadać
ciężką walkę. ,

Warszawa została pokonananie
bronią niemiecką powiedział
Profesor Cieplak, ale brakiem wo-
dy i żywności. Szczególne wraże-
nie wywarły na słuchaczach opisy
rozdzierania mięsa końskiego, pa-
dliny leżącej na ulicach.

Gorące oklaski powitały opisy
bohaterskich, dzielnych wyczy-
nów kobiet polskich, które wal-
czyły z tankami niemieckimi fla-
szkami gazoliny. Kobieta polska
w walkach była najsilniejszą pod-
stawą naszej obrony. Jej duch i
zaciętość pomogły w wielu wypa-
dkach do uratowania ginących,
rannych.

Mało było osób na sali, które
mogły się powstrzymać od łez gdy
profesor Cieplak opisywał z przej-
mującą do głębi rzeczywistością
gehennę dzieci polskich samot-
nie wędrujących po drogach i py-
tających się cienkim, zmęczonym
głosikiem o swoich rodziców...

To była łragedja na którą u-
chodźey spokojnym okiem patrzeć
nie mogli, chociaż laka rzecz jak
śmierć była już im zupełnie o-
bojęlna. Znoszono ataki bombow-
ców niemieckich nic ruszano
się z miejsca wprost czekano na

PIERWSI OFIARODAWCY Z BALTIMORE
NA “DAR NARODOWY”

Spis Ofiar Złożonych na Zebraniu Komitetu
Ratunkowego

Nikodem Jaroszewski -$l.OO

Zygmunt Stefanowicz 5.00
Zol ja* Kin 2.00
Ignacy Gicraltowski 1.00
Rozalja Malanowska 6.00
Eleonora Hajcwska L(H)

Jan Szymański 1.00
Antoni Mierzwa 1.00
Helena Zglinieka 2.00
Rozalja Zając 1.00
Michał Suszyna 5.00
Lcokadja Misiora 1.00
Stefanja Sala 2.00
Stanisław Sleinert 5.00
Klub Pań Marji Konopnickiej 12.00
Władysław Wusza 1.00
Piotr Yankoski 1.00

Razem $48.00
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali kartkę pamiątkową,
oraz guzik oznaczający złożenie w roku 1910-ym swojego
dolara na Dar Narodowy.

Z Wykładu Profesora Cieplaka, b. Posła na
Sejm R.P.; Zbiórka na Dar Narodowy
Przyniosła Zaledwie 48 Dolarów

'nich, aby wreszcie zesłali śmierć
i przez lo zakończyli cierpienia—-
ale dola dziecka polskiego wywo-
łał u każdego gorący płomień
zemsty.

Przed rozpoczęciem drugiej
części wykładu przeprowadzono
zbiórkę imienną, która przyniosła
tylko $34.25 i zbiórkę imienną na
“Dar Narodowy” Rady Polonji A-
merykańskiej. Spis osób, które o-
fiarę złożyły znajduje się poniżej.
Z naszej strony powiedzieć musi-
my, że reakcja Polonji jest wprost
bezwstydna, żeby około 300 osób
mogło się zdobyć na zaledwie
$82.25. Jest lo suma nikła mi-
zerna i nawet niegodna umieszcze-
nia w gazecie. Gi pionierzy, którzy
otrzymali kartkę z pokwitowa-
niem i guziczkiem Rady Polonji
Amerykańskiej zasługują na naj-
wyższe słowa uznania. Pokazali,
że są ludźmi, że los bliźniego ob-
chodzi ich jak siebie samego
wielu z nieb złożyło więcej niż
trzeba było, bo aż po pięć i sześć
dolarów. A reszta —z zaintereso-
waniem wysłuchiwała opowiadań
0 Iragcdji polskiej, o męczeństwie
rodaków w Polsce nawet po-
płakiwali ale by grosza dać
lo kryli się w krzesłach i milczeli
na zapytanie—“kto jeszcze da?”

Niech lo Polonja osądzi nie-
chaj to Amerykanie osądzą- -niech
pogardzają Polakami —jeśli nam
lak lepiej niechaj tak będzie!

W drugiej części przemówienia
Profesor Cieplak przedstawiał o-
hecnym rzeczywisty obraz Polski

j Niepodległej aby raz na zaw-
sze znikły bezsensowne twierdze-

| nia, że Polska była gorsza od in-
nych pańslw\ Namalował piękny
obraz przemysłu polskiego ro-

! snącej w sile finansowej i ducho-
wej masy robotników i chłopstwa
polskiego armji Polskiej—nie-
jsłychanieenergiczne zabiegi o nie-
sienie oświaty do wsi polskiej...

Niestety miała Polska tylko
dwadzieścia lat bytu na sobą
1 cały ten dorobek wróg za-

zdrosny wszystko zniszczył.
Jednakże profesor Cieplak jest

, pełen nadziei zwycięstwa —i po-
wiada, że gdy do Polski znowu
wolnej i niepodległej wróci
będzie wołał, aby była “...Taka
wolna, taka demokratyczni jak A-
meryka!” co publiczność przy-
walała burzą oklasków długo
niemilknących.

Dowodem siły narodu polskie-
gg profesor Cieplak wskazał
jest brak do lej pory rządu pol-
skiego na ziemiach zagarniętych
przez Niemców. Wszystkie inne
kraje, pod jarzmem hitlerowskim

znaleźli zdrajców renegatów
podlizywaczy nazistów ale

dotąd —w Polsce rządu takiego
niema!

W tym najmocniejsza na-
dzieja —że “Jeszcze Polsku nie
Zginęła !” rzekł profesor Cie-
plak, kończąc.

Na zakończenie imprezy, pan
Gregorek podziękował panion
Zołji Kin, A polonji Różańskiej,
Leokadji Chrul i pani Ostrowskiej

Odezwa
DO GRUP NALEŻĄCYCH DO GMINY
142-giej Z.N.P.

Bracia i Siostry Związkowe.
W niedzielę, dnia 17-go listo-

pada, b.r. będziemy obchodzić w

i naszym mieście (iO-lecie założenia
Związku Narodowego Polskiego

l w Ameryce. Obchód len urządza-
ją wspólnymi siłami Gminy 142-go
i 21-sza. Wzywa się niniejszym

| wszystkich braci i siostry związ-
kowe z grup przynależnych do
Gminy 142-ej do wzięcia udziału
w tej rocznicy aby uczcić pamięć
założycieli. Niepotrzebnym jest o-
pisy wielkości praw Związku Na-
rodowego Polskiego—bowiem ta

1 hislorja wychodżlwa polskiego w
i wyryła się złolemi zgłoskami w

; Ameryce.
Uroczystość jubileuszowa roz-

I pocznie się Nabożeństwem żałob-
ne m w kościele Matki Boskiej Hó-
żalicowej, przy ulicach (Chester i
Bank o godzinie 11-ej z rana.
Prosi się wszystkich sympatyków

j Związku oraz członków Gminy do
| zebrania się w sali pod kościołem
skąd nastąpi wymarsz ze sztanda-
rami do kościoła.

Wielki Obchód
Popołudniu

Wielki obchód z okazji jubileu-
szu odbędzie się w Domu Polskim
510-512 S. Broadway— o godzinie
2-ej po południu. Na program
złożą się przemówienia, deklama-
cje L śpiewy. Przemówienie głów-

nc zostanie wygłoszone przez pre-
zesa naszego Związku, pana Ka-
rola Kuźniarka, który przybywa z
Chicago specjalnie na tą uro-
czystość.

Wielki Bankiet
Wieczorem

Również w sali Domu Polskie-
go, o godzinie N-ej wieczorem od-
będzie się wielki bankiet jubileu-

' szowy. Po bankiecie odbędzie się
zabawa taneczna do późna w no-
cy. Stoły bankietowe będą okrą-
głe —na dziesięć osób każdy
dlatego uprasza się brać związko-
wą o jaknajszybsze zarezerwowa-
nie miejsc. Im prędzej się zarezer-
wuje tym lepsze miejsce będzie

Osiągalne. Wówczas Komitet Or-
Iganizacyjny będzie w stanie lak
porozmieszczać stoły, aby każda

i grupa była wyodrębniona. Pan
1 Wincenty Stokowski służy każde-
mu informacjami i biletami, któ-
rych mu niewiele pozostało. Pro-

jsimy więc się spieszyć.
Zarząd usilnie prosi, aby nikogo

z Gminy 142-ej na lej uroczysto-

ści nic brukowało.
Franciszek Gregorck, prezes;

W. S. Pawi, wice-prezes; pani He-
lena Pelc, wice-prezcska; Wincen-
ty Stokowski, sekretarz; Edward
Spara, kasjer, Karol Grecki, mar-
szałek; Franciszek Ruzylo, odż-

I wierny.

Raz tta Sto Lat
Okazja Wykupienia Miljonerskich Mebli
Po Cenach Bajecznie Niskich

nowa urządzić. Panna Sillman pó-
jdą wam szczegóły urządzeń z
draperjami, firanami i dywanami.

Ceny mebli oferowanych muszą
pasować do waszego budżetu. Fir-

j ma John C. Knipp z największą
; przyjem nośicą da wam łatwe wa-
runki spłat. Sklep będzie otwar-
ty do godziny9-ej wieczoremi za-
prasza się specjalnie Polonję na-
szego miasta do skorzystania z
tych wspaniałych “bergain’nów.”

| Prosimy zaraz zajść pn. 343 N.
Charles sl. bowiem nie gwaran-
towano tej wyprzedaży poza so-
botę.

Century Credit Co.
ZAWSZE JEST GOTOWE SŁUŻYĆ
TYM, KTÓRZY POTRZEBUJĄ PO-
MOCY FINANSOWEJ DLA JAKICH-

BĄDŹ CELÓW

Century Credit Co.
1309 N. Charles St. Yernon 3300.

Z przyjemnością podajemy na- ’
szym czytelnikom wiadomość o !
wyprzedaży wykwilnyeh mebli w
składzie takowych John C. Knipp
and Sons, przy 343 N. Charles sl.

Proszę nie przechodzić nad tym ;
artykułem jak nad zwykłym o- ,
głoszeniem bowiem nic przesa-
dzamy mówiąc, że okazje przez
tą firmę ofiarowane są możliwe
tylko raz na sto lal. Firma John C.
Knipp i Synowie jest znana od
72 lal —i wszystkim w staniej
Maryland doskonale wiadomo, że
meble przez nich prowadzone są
klasy miljonerskiej. Za bardzo
wysokie ceny dostawało się naj-
lepszy w tym kraju towar. Dziś— |
firma ta—przechodząc do innego
miejsca czyni całkowitą wy-
przedaż posiadanego na składzie
towaru. Znajdują się lam meble
importowane, antyki i doskonałe
reprodukcje mebli okresu kolo-
nialnego rzecz bardzo trudna
do osiągnięcia...

Ta wyprzedaż daje okazję mło-
dym ludziom wyposażenia swego
domu w meble takie, jakie dolą*
marzyć nie mogli, przyczyni ob-
sługa dekoracyjna—zupełnie bez-
płatna, prowadzona przez sztab
dekoracyjny z panami Badart,
French Stel lei i James doradzi
wam jaknajlepiej jak będzie do-
mostwo swoje poprawić, lub od

za zajęcie się kolektą wśród zebra-
nych następnie prasie polskiej
w Baltimore i panu Kniejskiemu,
którzy wszyscy bezinteresownie
przyczynili się do opublikowania
przedsięwzięcia. Najgorętsze po-
dziękowanie złożył panu profeso-
rowi Cieplakowi za wygłoszenie
lak pięknego przemówienia, po-
wiadając, że Folonja jest mu
szczerze wdzięczna.

Zegary—Zegarki
OD 1849 R.

NASZE CENY OD

$2.95
EKSPERCI W REPERACJACH

J. E, Kaiser Klock Co.
321 N. Charles St. Tel. Lex. 1849

■J I TJ tlTłcj jij) I [I B <

Rozszerzenie Zakładów
M. Waller Corporation

Max .1. Waller ogłosił onegdaj,
że firma M. ,1. Waller Corporation
rozszerzyła swoje zakłady, aby
zapewnić icb klienteli lepszą ob-
sługę.

Powiększono ilość zbiorników,
dla przechowywania większej ilo-
ści nafty. Dzięki temu. Waller
Corporation jest dziś jedną z naj-
większych zakładów tego rodza-
ju.

Oprócz zwiększonej ilości zbior-
ników, firma ta zakupiła całą dru-
żynę większych i szybszych sa-
mochodów-cyslern naftowych. Te
samochody są już w ruchu i za-
pewnią znacznie szybszą obsługę
odbiorcom. Przez to, firma Wal-
ler Fucl może gwarantować od-
biorcom, że nie zdarzą się żadne
opóźnienia w dostawie, lak w mie-
ście, jak i na przedmieściach.

M. Waller Corporation jest jed-
ną z największych w tym kraju—-
-5 egzystuje przeszło 21 lat.

CZAS BALTIMORSKI
Przyjaciel Chrześcijańskiej

Rodziny

CENTRALNE

OGRZEWANIE
Nie Czekaj! Kup Teraz

i Oszczędzaj!

KOMPLET N Y SYSTEM

Niema Wpłaty z Góry
sin

Dochodów nie
This Complete Plant Includes:
• No. ii InsulaU-d Jacketed Boilcr.
• 350 Kq. Ft. Kadiators— Seven

Kadiators.
• Tank in Kasement.
• Automatic Fili Valve.
• Air Valvcs, F. and C. Plates Plus

Ali Incidentals.
Nasz inżynier przyjdzie do waszego

domu bez zobowiązania

Napisz po katalog i ceny na
Ekwipunek Instalacyjny

PLUMBERS SUPPLY CO.
G. FRANK YOUNG. Pres.
3607 FLEET STREET

WOLFE 5666

“Żaden Kontrakt Dla Nas Za Mały—

ŻadenKontrakt Dla Nas Za Duży. ”

Renowacje, Reperacje,
Odnawianie Frontów,

Budowa Domów Wszelkiego Rodzaju

Pierwszorzędne Siły Techniczne

ENGINEERING
CONSTRUCTION CO.

Budowniczowie
Kon traktor
Inżynierowie

Biuro: Telefon:
6 W. Eager St. Yernon 6646
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