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Atidaromas šiandien su pamal 
domis Šv, Roko bažnyčioj *

Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos 19-asis seimas prasideda 

šiandien, rugpiūčio mėn. 24 

dieną, Montello, Mass., iškil

mingomis šv. Mišiomis Sv. 

Roko lietuvių parapijos baž

nyčioje. Numatomas gausin
gas kuopų atstovų dalyvavi
mas,

“Draugas” velija šios lie-

SOVIETĄ! REIKALAUJA PALEISTI
AREŠTUOTUS SAVO VALDINIUS

AMERIKIETIS NEUŽMIRŠO
SAVO GIMTINIO KAIMO
ALYTUS. — Neseniai atvy

kęs iš Amerikos lietuvis inž. 
Laurynas Radziukynas, kilęs 
iš Kurnėnų kaimo, Alytaus 
valsčiaus, sumanė savo gim

tuvių organizacijos seimui Die ’ tkjanie kaime pastatyti ir sa
vo laiminimo ir ko geriausio ,vo Tėvynei prezentuoti dviejų 
pasisekimo. 'komplektų pradžios mokyklą.

Dabar jis tą savo kilnųjį su
manymą jau pradėjo realizuo
ti- Jau yra sudarytas specia
lus mokyklos statymo komite
tas, į kurį įeina: pats mece
natas, jojo brolis, pradžios mo 
kyklų inspektorius Židanavi-

MASKVA, rugp. 23. — So

vietų vyriausybė randa, kad 
Harbine, Mandžiūkuo, areštuo 

ta ne 77 sovietų valdiniai, het 

88. Sov. vyriausybė diploma
tėliu per savo konsulą 
ie kreipės į japonų ir 

^Mandžiūkuo autoritetas, kad 
visi areštuotieji būtų paleisti.

JAPONŲ KLAUSIMAS 
ARIZONOJ

žemiau Paduodama • 
nauja valdyba

(“Draugui” telegrama)
'CLHVELAND, 6., rugp. 23. 

— L. R. K. Federacijos kon
gresas sėkmingai baigėsi. Ban 
kiete dalyvavo J. E. vyskupas 
McFadden. i

Naujoji valdyba; J. M. pral. 
Krušas — dvasios vadas; Ra
kauskas —r pirmininkas ; Si
monaitis ir Česnulis — vice
pirmininkai; Šimutis — sekre
torius; ktin. Kazėnas — iždi
ninkas; kun. Balkūnas — in
formacijos biuro vedėjas; kun. 
Albavičius ir Karužiškis —

Harbine

PH0|ENIX, Aria., rugp. 23. 
— Salt upės slėny, Fowler di- 
strikte, yra ne mažas japonų 
ūkininku §ki

čius, apskr. inž. Taškūnas iri. . ,,. ’ m . x . kontroles komisijoj,
kiti. Taip pat jau yra paruo-1 Simutis
štas mokyklos planas ir sąma- £_
ta. Mokykla bus mūrinė ir tu- , -

amerikiečių ūkininkų pasireiš

kė rimti nesutikimai 
ir valstybės vyriausybės pa
tyrė, kad amerikiečiai ūkinin
kai rengias panaudoti smurtą 
prieš japonus.

Krašto vyriausybės organai 
AYashingtone susisiekė su Ari
zonos gubernatorium ir nutar
ta imtis visų galimų priemo
nių prieš numatytus minėtam 
slėny smurto .vykdymus. Ari
zonos autoritetai paskelbė, 

kad smurto vykdytojai prieš 
japonus bus suimami ir aštriai 
baudžiami. Pažymima, kad 

Mandžiūkuo vyriausybė pa- ( pasireiškę nesutikimai privalo 
tvirtino žinią, kad ji yra nu- būt išaiškinami teismo keliu,

ŠANCHAJUS, rugp. 23. — 
Žiniomis iš Harbino, M and žiū 
kuo, areštuota dar 17 sovietų 
valdinių geležinkelininkų. To
kiu būdu iš viso jau 77 sovie
tų valdiniai laikomi Harbino 
ir kituose kalėjimuose. Visi 
areštuotieji kaltinami espiona- 
žu sovietų naudai, sabotažu, 
teroru ir kitais dalykais, žy
mioji jų dalis yra kaltinami 
sankalbiu išžudyti japonų ir 
kinų valdininkus ir kariuome
nės vadus.

rėš: centrąlinį apšildymą, van
dentiekį, kanalizaciją ir kito
kius patogumus-ir kaštuos ne- 

.Tarp jų Ir j mažiau 4Q£)0O IMų, J3e VbM 
nas projektuoja mo- 

K rašto kyklos reikalams pastatyti ne
didelę elektros stotį. Moky-

BATISTU APSUKRIAI
Bpsioirbo

HAVANA, rugp. 23. — Ku
bos kariuomenėje pasireiškusį 
sukilimą malšinant 9 asme-

klos statybos darbai bus pra-. nys nužudyta. Tarp žuvusiųjų

dėti dar šią vasarą.

SUDARYTA PRIEŠRADIKA 
LIŠKA ORGANIZACIJA

traukusi Muitykius su sov. Bu-j^j „ 8martu> ty nžpuoli.’ I*. 

sija, kad daugiau nesitars dėl! niais.

WASHINGTON, rugp. 23. 
— Plačiai paskelbta, kad čia 
duota pradžia naujai krašto 
organizacijai — American Li
berty lyg*, kurios įsteigėjas 
yra Al Smith, J. W. Davis ir 
keli kiti tos rūšies plačiai ži- 

inomi veikėjai krašto politito-

kinų rytinio geležinkelio at
pirkimo ir pačią geležinkelio 
liniją paims grieiton kontro
lėm

Japonų vyriausybė remia šį 
griežtą Mandžiūkuo vyriausy- 
Itės nusistatymą ir laukia to
lesnių Maskvos žygių.

TURI PRISIEKTI DIKTA
TORIUI HITLERIUI

PABĖGO 5 KALINIAI

BERLYNAS, rugp. 23. —x 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė naują įstatymą. Visi civi
liniai tarnautojai ir darbinln- 

j kai turės prisiekti Hitlerini.

Organizacijos įsteigėjai aiš
kina, kad ji nieku būdu nėra 
priešinga prezidentui Roose- 
veltui. Jos vyriausias darbas 
f»us griežtai kovoti prieš pasi

reiškiantį krašto vyriausybė
je radikalizmą.

Norima šiou organizacijon 
{•atrauk t i milijonus piliečių.

APIPLĖŠTA 12 MOTERŲ

_ “ , TkiŠiol jie prisiekdavo valsty-NOBLESVILLE, Ind,, rugp.1 H J
23. — Iš Hamilton apskrities
kalėjimo, išpiovua lange gele-1 Vyriausybė rado, kad jei 

žinius virbalus, pabėgo penki,kariuomenė ir karo laivynas 
prisiekė savo ištikimybę Hit
leriui, tad ir civiliniai tamau 
tojai turi taip elgtis.

kaliniai.

Kalėjime pasiliko tik vienas 
70 m. amžiaus kalinys, kuris 
sakosi miegojęs ir nežinojęs 
pabėgusiųjų plano.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas dailus 
oras; daug vėsiau.

SAN ĮFRANCISCO, Cal., 
rugp. 23. — Pagaliau patvir
tinta žinia, kad žinomas smur
tininkų vadas Al Capone kar
tu su kitais 42 kaliniais pri
statytas Alcatraz salos kalėji
mai— San Francisco įlanko
je.

yra vienas sukilėlių vadas 
pulk. Įeit. Hernandez, kiti 
kareiviai. ,

Kitu du aukštieji karinin
kai statyta karo teisman ir f 
nuteista mirti.

Sankalbis prieš vyriausybę' 

pasireiškė kariuomenėje, kad 
įvedus militarinę diktatūrą. 
Kuomet rengtasi iš įvairių ka
riuomenės stovyklų vykti Ha
vanos link, kad pašalinti vy
riausybę, sankalbis susektas i 
ir sukoneveiktas.

Kariuomenėje Vyksta “va
lymas.” Daug kareivių suim
ta. Areštuota ir keletas šimtų 
civilinių žmonių.

GIRIA KLAIPĖDOS GUBER 
NATORIAUS AKTYVUMĄ

PARYŽIUS (per paštą).— 
Vokiečių eiųigrantų Paryžiuje 
laikraštis JPariser Tageblatt 
įdėjo straipsnį Rytų erdvės 
politika, kuriame iškeliamas 
Vokietijos pavojus taikai. Pa
žymimas smarkus vokiečių 
ginklavimasis. Baltijos valsty
bių puolimas esąs planingai 
ruošiamas. Tilžėje sukoncen
truoti ir moderniškai apgin
kluoti Bermondto gaujų liku
čiai. Visame reiche vykdoma 
slapta mobilizacija Rytų rei
kalui. Miuncheno ruduosiuose 
rūmuose esąs specialus sky
rius, kuris rūpinasi nacional
socialistų celių steigimu Bal- 

i tijos valstybėse. Vokiečiai 
apie taiką kalbėsią tol, kol
baigsią, apsiginklavimą.

. . ’ b * s * ‘i • 4
x, 2 Nącionafoocialistų celėmis 

ypač buvęs nusėtas Klaipėdos 
kraštas. Čia buvę nueita taip 
toli, kad Lietuvos valdžios or
ganai tame krašte virtę kari
katūra. Lietuvos vyriausybės 
pareiga buvusi Klaipėdos kraš 
tą su mokyklomis, paštu, ge
ležinkeliu, uostu, vakliniųkais 
išlaikyti , valstybės lėšomis, ta
čiau Klaipėdos įstaigos gauda
vusios įsakymus iš Berlyno, 
tiksliau -į-riš vyriausiojo, na
cių pirmininko Karaliaučiuje.

Trečioji valstybė dabar su
kėlusi audrą, kad “Klaipėdos 
krašte naikinami vokiečiai.”

Bus palaukta, rasi, vyriausybė 
ras priemonių grąžinti taiką 

autobusų kompanijoje

PRIĖMĖ ATGAL TAR- 
NA0T0J4

WASHINGTON, rugp. 23. 
- NRA administratorius John 
son priėmė atgal pašalintą iš 
savo administracijos darbo 
skyriaus tarnautoją J. L Do
novan.

Pašalintas birželio m. 18 d. 
Donovan kreipės į krašto dar
bo boardą. Šis rado, kad ad
ministratorius Johnson pats 
peržengė vykdomą, naująją 
santvarką ir nusprendė, kad 
Donovap būtų. atgal priimtas. 
Johnson tai padarė.

YTOYB
ĮŠAUKTAS

KARO
ATšA

MININEAPOLĮS, įMim.., 
rugp. 23. —Pasibaigus trokų 
vežėjų streikui, tuojau atšauk
tas mieste karo stovis.

: • •
Miesto majoras iškėlė kam

paniją prieš komunistus, ku
rių čia daug suvyto streiko 
metu ir triukšmauja. Majoras 
pareiškia, kad jis, prireikus, 
išvys iš miesto šiuos raudo
nuosius agentus.

Mrs. Marie Zander namuo
se, Kenilworthe, surengtas 
“bridge party” vakarėlis. Su
vyto keliolika pasiturinčių jau 
nų matronų (ponių).

J vidų kažkaip įėjo plėšikas nors kartą šiūje srityje įšsi- 
ir jų dvyliką apiplėšė, atimda- vadavo ii žydelių globos, o žy-

PAVERŽĖ Iš ŽYDŲ BIZNI
-z—

TENENIAI, Tauragės ap- 
skr. — Prieš keletą savaičių 
Teneniuose Kvėdarnos pieni
nė atidarė kiaušinių supirkimo 
punktą. Kadangi už kiauši
nius pradėjo mokėti dešimti
mi centų brangiau, negu rin
koje, ir dvigubai brangiau, ne
gu žydeliai, tai pirmą dieną 
jų jau supirko apie 5,000 što
kų. Žmonės džiaugiasi, kad

Toliau Pariser Tageblatt 
straipsnio autorius pabrėžia, 
kad vokiečių užsienių politi
kos prestižas Rytuose smar
kiai nukentėjęs dėį Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus aktyvu
mo, kuris sutriuškinęs nacio
nalsocialistų organizacijas, ir 
dėl krašto gyventojų daugu
mos kritikos, kurie, ypač po 
birželio 30 d. įvykių, smarkiai 
pritaria gubernatoriui.

PARKŲ SUJUNGIMAS CHI
CASOJ^-TEISĖTAS
Illinois valstybės vyriausias 

teismas nusprendė, kad Chica- 
gos visų parkų sistemų krū
von sujungimas yra teisėtas.

mas brangius žiedus, sagutes, 
laikrodėlius ir kitus blizgu
čius. Piktadarys, kaip papra
stai, paspruko automobiliu.

(lėliai visokiai* būdais dar ban Long ežere, Lake apskrity,

sišaukimus, kuriuose buvo dės- 
TOKUO, rugp. 23. — Arti tosni kooperatyvų pavojai flki- 

sovietų pasienio, Mandžiūkuo' ninkama ir raginama boikotuo- 
valstybėje, banditai nužudė 33įti tuos “vagis” (surask-kjau- 
korejieČius naujakurius. šinių kooperatyvus) ir per

do žmones patraukti prie sa- prigėrė čikagietis F. J. Tay- 
vęs. Apyliakės miesteliuose jOr, 43 amž, gelbėdamas 
jie buvo ftleidę net slaptus at- įkritusią ežeran savo dviejų

metu amž. dukrelę. Kiti žmo
nės mergaitę išgelbėjo.

duoti jiems.,
tys kvepia, tuo

“kuo pa-
»»

I AVASHINGTON, rugp 23.
•— NRA administracija atėmė 
iš Chicago Motor Coach ton 
partijos mėlynąjį arą už 24 
darbininkų pašalinimą ir at
gal nepriėmimą. Jie pašalin
ti už veikimą unijos reikalai.-.

Amaigamated Associati -n 
of Street, Electric RaiUav 
and Motor Coach Emplo'ts 
of America ekzekutyVis 
das Detroite nusprendė, 
turi būt atidėtas planuojama 
Chicagoj gatvėkarių ir vir’n 
tinių geležinkelių 20,000 dar 
bininkų streikas iki kol bu 
gauta reikalingų ipfyrmacij 
iš krašto vyriausybės. - 

Minėtą, streiką Chicagoįį 
rimą sukelti iš simpati. 
streikuojantienls Chicatm 
tor Coach kompanijos dai 
niūkams, kurių reikalavim 
kompanija ignoruoja.

Ekzekutyvis boardas parei 
kė, kad to autobusų darbinin 
kų streiko reikalu dirba pati 
vyriausybė, tad reikia laukti, 
rasi, jai pasiseks grąžint 'ui

Savo keliu, du federaJiniai 
taikintojai daug dirba strei
kuojančių darbininkų gerovei, 
bet Chicago Motor Coach Co. 

' neturi noro pasiduoti.

Šiandien vakara atsisveikinimo su įeit. 
F. Vaitkum hankietas

Šį vakarą 8 

Beach viešbuty,
vai. CTiicago j ti iš Altass išd. J. Mackevi- 

1660 Hyde Čiaus, 2324 S. Leavitt St. La i

Park boulevard, įvyksta Įeit 

F. Vaitkaus pagerbimo ir kar
tu atsisveikinimo bankietas.

Leit. F. Vaitkus už dviejų 
savaičių išskris Lietuvon ir 
šio vakaro bankietas bus pa
skutinė proga susitikti, asme
niškai susipažinti su Lituani- 
cos II valdytoju.

Lituanica II jau, gali saky
ti, įrengta ir daromi paskuti
niai išbandymai.

Chicagos lietuvių visuome
nė galės pamatyti pilnai įreng 
tą Lituanica II ateinantį sek
madienį, rugp. 26 d., Ford I^an 
sing aerodrome, įvykstančioje 

paskutinėje Lietuvių Aviaci
jos šventėje.

Norintieji siųsti laiškus per 
Lituanica II Lietuvon ragina-

škai kainoja $2.50 vienas.

PASALINS VOKIŠKŲ PA
MINKLŲ LIKUČIUS

Klaipėdos krašto direktori
ja nurodė vyriausiam Klaipė
dos burmistrui į nenormalu
mą, kad savo laiku nugriautų 
paminklų likučiai kenkia mie
sto vaizdui ir paprašė tą da
lyką sutvarkyti, visiškai paša
linant teherioksančius pamink
lo likučius.

tVyriausias Klaipėdos mies
to burmistras Simonaitis jau 
padarė žygių, kad tas direk
torijos pageidavimas būtų 

įvykdytas.

VIENA, rugp. 23. — Dėl 
Dollfusso nužudymo jau 12 
sukilėlių nacių nuteista mirti 

mi, kad pasiskubintų uiaisaky- ir bausmė įvykdyta.

u
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itatna kamMpn, 1 Auk y r u .i sekmadienius 
PRKNUMEKATUS KAINA j Amerikos Valstybėse:

Mns — <6 00 PumvI metų >3 60; Trims uunealanu 
9S.M; Vtsnain mėnesiui -— 7 5c. Kilun« valstybėse 
iBmerata: Melams — |7 00. Pusei' melų — $4.o0.

OJc.
bintų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

rblains Ir korespondentams raštų nerrųžina, 
ima tai padaryti Ir neprislunčlaina tam tik*- 
tankių.

„ sssiu 11 r*r priima — nuo 11:00 Iki 12:0* vai.

» Stelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

N’evvs š. m. lieptu* m. 27 d. štai kų, pareiškia: 
“Jei teismai ir teisėtu profesija neišgali nie
ko geriau padaryti, kaip tik per trijų mėne
sių perijodų. iškolektuotų pinigų mažiau kaip 
21) nuošimčių grąžinti indėlininkams, o net 
40 nuošimčių panaudoti advokatų apmokėji
mui ir kitoms išlaidoms, turi prisipažinti prie 
negabumo, kas juos tikrai smerkiu”. Kitoj

pasididžiavimų, dabar liko me 
i nka, tuščia ir be prūsinė.-.

______________ 1 Dėlto jaunimas turi liuli la

(Vilniškio referatas 22-jam 1..j tose tautose maištus, siinuiki- atsargus savo jaunatvėj, ir 
ims dorų ir religijų, ir tuu ' > rv>na‘J> tini tuo su-itiipin 
priruošus kelių anarchijai, ku- *’• •s'”> tok.- jaunimo -u-tiii

MUSŲ JAUNIMUI

Vyčių seimui, New York, 
N. Y., 1934 m.)

tiyveliame ypatingus laikus,
vra tai baisus reiškinvs

dėtoj tas pat laikraštis pažymi, kad teismai1 katkl žmonijos civ ilizacija to

rių vėliau galima išnaudoti sa- , &l,nas > 
vo įtakai sustiprinti arba ir Iailtos senime, via

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FltrEND

Publlahed Daily. Except Sunday.
UPTIONS: One Teai — $6 00; Stx Monthi

I.99; T krės Months —■ 92.00; One Moutk —- 79c. 
^J9 — Ona Tear — >7.90; Slx Menths — 99.99;

' RtfrartUng ln "DRAUGAS" brtofa Mat resalts. 

a4*arttsia< rates en applicatisn.

“DRAUGAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago

• . i .. ii. , |, visai pavergti bei sunaikinti
tini būti soeialių nervų centrai, iš kurių plau- j 1 »’,acn US1 J°'s ku lirų' Kal tas tautas. Tam leidžiama rė
ktų teisingumą.- į visas socialiu kūno dalis j <lir108 musų ,ylVi 1ZaelJ0S rU''lįgįjų. <]orų „• tautinę savyga-
Teismai privalo patvarkyti likviduotojus. Jei s taip savotiškai pašinus m, naikknunti 'pIa.
to nedaro, į juos pradeda įsimesti vėžys, prieš >ad *un u Ja* ll';t .n'.‘SUp,a‘'tL į tinamo.- blogo turinio knygos,
kurio pasireiškimų reikia kovoti visomis prie- I * Patin&ul > la kelstl ^""‘‘gaminami ne,Im i paveikslai ir 
... santykiavimai: klasių su klu-i . .muminis. į . , net paleistuvy-tės įstaigos už-

Vienam angliškam laikrašty teko maty- svlnlb, tautų su tautomis, laip
antai, šaukiamos taiko- konti padėtą indėlininko nusiskundimų. Jis ne

turi vilties kiek nors atgauti is savo sutaupą 
uždary tam ir likviduojamam banke. Ji- dai ’ "u>rartininiaiJ i* ‘kito.- pu 
nuniato, kad daugelio uždarytų bankų likvi- M‘r’ buduvojami naikintuvai, 
duptojai po liaukų turtų išeikvojimo prade? ,khl° 'a*'ab toipedos, gamina-
Šauktis indėlininkų, kad šie parūpintų jiems 11108 kal>los nuodingos dujos, 

■ net bakterijos auginamos, kad 
Į tuo viskuo sunaikinus kitas

ferencijos, daromi įvairūs tau-

UŽDAJtYTŲ BAMKŲ KLAUSIMAS

Iki 1933 m., kovo mėnesio Cooko apskri
ty, įėmus ir Chicagoe miestų, dėl finansinio 
krizio uždaryta visa eilė bankų. Visi tie ban- 
kai pavesta likv iduotojams. Kai kurie jau il- 
gunr kaip ketvri metui “likviduojami” ir 

rMri ypatingai procedūrai nesimato gulas.
Už»larytuos(. bankuose uždaryta šiiiitąij 

milijonų dolerių indėlių, priklausančių daili 
glausiu sunkaus dariai ir vkrgo žmonėms. 
Dešimtys tūkstančių darbininkui dėjo į baų-j 
kas savo paskutinius centus, kad gavus pro-

jpagyventi užėjus nedarbo bangai. Tos
/Jų sutaupo* kelinti metai bankuose su- 

laikytus. Ikišiol retai kurio banko likviduo 
f.lujas grąžino žmonėms nykių dalį iš tų in- 
J'dtlių. Daugelis hankų liegrųžino indėliniti- 

kanis nė vieno cento. Ir vargiai kiek nors 
į grąžius. 1932 metais Išrinktas, naujas valsty

bės auditoriuj Kaip -paprastai, jis žadėjo 
Ii taip, kad hm 

daugiauir kredito- 
Jiąč.to nepadarė/l&aOuriais atvejais

daugius pablogėjo-4Wykų stovis. Užda- 
JiyUia žmoųu) milijonui?Šileriu kelinti nie- 
Įtai naudojasi pafi^tląe^MM-lr jų bernai.

Įvairios rūšies politikierių gaujos visais 
r Mikais tik ir laukia tos progos, kada kraštų 
ę iitiks finansinis krrzrs, kada bankai bus nž- 

dariuėjami. Nes iš jų tarpo skiriami uždaro
miems bankams likviduotojai. Šie siisiorgani- 
snoją gausingus štabus ir vykdo “likridavi- 
B»o” darbą vien savo nandai. Milijonus dole- 
rią Jpniaudoju savo.JHabų algoms ir kitom* 

i?, o indėlininkams'— nieko. Didelės 
fanonių su taupų sumos išmokamos nesąžinin
giems advokatams, kurie ranka rankon dirba 
fiU likviduotojan*.

laikomos. Bet tomis pinklė-
mis suaugusi visuomene

tai žen
klas besiartinančios mii lie
tai tautai, jei laiku nebus im

reikalingu dalyku. Kartais tai 
būna ir j>er tėvų kaltę, kurie 
patys panašiai prieš jaunuti 
siu- išsireiškiu, nors nei susi
kalbėti nelietuviškai negali. 
Tačiau tik kartais; liet dau
giausia tai į tų musų jaunimų 
paveikia tos nelemtos dirbti 
no- apliakyliės, kurios jam j 
kale ir (tikriau, kad pamirš

J savimi pasitikėjimo, nustoja 
kin u.- sav itų kultūrų, nustoja

v ra
sunkiai sugaunama ir be to

algas ir grųsins pasitraukti iš tų likvidavi 
uio vietų.

Su politikieriais negalima krėsti juokų, tau^aB ir I)et j’J lavonus pia-Įpų, renka ki 
jei jie kur nujaučia kokį nors sau ir savo! tksk^nus >uu i g> veni- -palv ų ir
bernams pelnų. Kai kurie prieš* pusketvirtų j,na’ i ^a,’a,na.ią gaibe. įkrauna į
metų uždaryti bankui dar nė cento neišmo- 1 ''--l.... ---.................................... Jaunatv
kėjo indėlininkams. Kiek tik iš “sušalusio”
turto “atšildoma”, viskas panaudojama “lik-
v Įdavimo” reikalams. Tokia tai tvarka.

i STATO KLIŪTIS IR KALTINA* > 4 '
* 1 

Krašto vvriuu.-ybės priešai gyvu žodžiu 
ir per spaudų smerkia prezidento Itoosevelto 
vykdomų naujųjų santvarkų. Visų laikų šau- 
kia, kad ta vykdoma gerovės grųžininfui pro
grama yra be galo brangi ir HeVyktisi. Jis; 
nurodo, kad geistini rezultatai neatsiekti, y- 

j pač žemės ūky, kurs yra svarbiausias krašto 
> gerovės }>agrindas. Pagaliau jie pradeda Įirez 

Boosevcltų kaltinti ir už pasireiškusių strei
kų bangų. Girdi, organizuotiems darbinin-

tąsi tam reiškiniui Įtttšalrnti darni lietimų kalbų, jos pa- 
priemonių. Toks sustingimas pločius, taps tikrais ameriko 
tuojau persimeta į visų tauti nais u tada jau pasipils laime 
ni gyvenimų ir tauta nustoja po jų kojų. Ir jannimas kaip 

jaunimas nepagalvoja kri
tiškai ir neatskiria tuščios te-

net branginus savo papročius orijos nuo realioo tikrovės.
Taip galvojantieji kuria teori
ja, kad la|M'‘, patekusi į vilko 
olų, turį atvesti vilkiukų, o 
ne lapu kų; arba kielė iš ge
gužės kiaušinio sa\o lizde tu
ri išperėti kielukų. Bet tai gy
venime negali būti. Todėl per 
pamiršimų lietuviui kalbos no
rintieji tapti amerikonais, gal
voja nelogiškai, jų nusistaty
mas yra negarbingas.

kiti vėl. patekę į desperaci
jų, siūlo atlikti kažkokius oįhj 
racijas ant mūsų tautos kūno 
kinius kitų jau buvo išbandy
tos ir parodė, kad jos neša 
tautinę mirtį. Nes tautai, nete
kusiai savo kabios, per tai ir 
papročių, yra parašytas mir
ties dekretas. — Ir kasgi turi 
tei.-ę siūlyti mirtį tai tautai, 
kuri anais laikais visų Euro
pą išgelbėjo nuo mongolų ant
plūdžio, kuri sugebėjo sukurti 
Lietuvos valstybę nuo Birutės 
ka'neiio iki srauniųjų Volgos 
krantų; nuo Juodųjų marių

ii kalbų. Pradeda savintis sve
timvbes, didžiuotis “zagrani'nėra taip opi tautos dali-. Kas 

kita -u jaunimu. I V|ZII1U •

' Juk jaunimas, ta. Ivg ta pa- į lr su >ka^"'l‘ rei-
va-ario pražvdu-i gėlė, god- kia Pripažinti, kad tokių .či

audo kiekviena oro kva-|*kini,J tauto?
kvrenų .-[s-ktro įTai baisus l'J sarn' 

dytų “požeminių” jėgų pada-

ziai

viskųi
1 1TI1V : kuri- daro blėdį mūsų 

Cinui. Nors Lietn- 
riežtai su tuo ko-1 )a baltini

mo aplinkybės daug nerimo 
kelia dėl jo rytojaus. Ypatin
gai mažesnėms tautoms tenka 
budėti dėl savo egzistencijos.

Bet taip atrodo viešoji gy
venimo pusė. Tačiau kaip at
rodo mums nematoma ir kai 
kam negirdėta gyvenimo tikro
vė, kuri slejiiasi po gražiomis
tarptautinio ir tarpklasinio su ų tautinės gyvybės šaltini ir
siartinimo skraistėmis? Į zku- Vltl nukreiptos visos “požemi- gyvena įtakoj, galime tik įsi- 
li.-inis tautų gyvenimas šiai- nė-“ .jėgos. Ant nelaimes, jos vaizduoti, kokiu liūdnų pasek 
laikais yru istikrųjų nepapras-! talllo jaunime ir randa gerų galime iŠ to susilaukti 

jei ir toliau taip tesirūpinsi 
tokioje žmogaus gyvenimo sta- nie savaisiais, ypatingai mūši 
dijoj lengva paveikti į jį bet jaunimu.

žmogaus gyveni-'

vi-kų derina 
savo skaistu žiedų, 
vėl, tai yra žmogaus i taut',nia"‘ 1 

amžius, kuriame viskas įamži- Į v°*e dlltu'* 
j nta .-kai-ėiu žavėsiu; amžius, 1 vo1, r*a -'Ullelikoje mes
'kuriame atsiskleidžia bervbiai Hetuviai tuo mažai te.-irūpi- 
akvraėiai, o juose s,-imi. en- nai,,e' < > -'uk lal '-galo svarbu 
'tuziaz.no šviesoje didingi pa- lllClM-1 IIiazlllk”1 tautai, kurio, 
sisekimai ir vilioja jaunuolio net 40miO!<. narių’ kaip 
dvasių prie pasiaukojimo, prie 
nauji] žygių.

kams leista auginti ragus ir šiandien su tais , revolution”, karių ji- parašė 
‘raguč iais” jau nėra nė g^jiųivbęs .siusi j po ilgo šio kluūMm,, stmlijavi-

tarti taikinguoju keliu. / -y.

Kraštui gerovė neguli grįžti didesniu te
mpu, jei vyriausybės priešai nuolat visur sta 
to kliūtis. Jie kaltina prezidentų, būdami pa
tys kalti. Vyriausybei neduoda reikalingos 
pagalbos, o tik viską jieikia, užsiima vien

duoda R. Skipitis “Tėvų Že
mėj", gyvena už laetuvos sie
nu. Ir jei toks milžiniškas ne- 

Į tų .jaunimų, į tų trvkštan- skaitlingas tautos nuošimtis y- 
ra be ypatingos globos, kitų

ftame jaunime ir ramia gura ipįų galime irt to 
ta-, neišsivaizihm.jamas. Taip (|įt-v;l prigyti ir plėtoti.-. Nes 
\ ienas vokiečių autorius kny
goje “\Velt freitūaurerei, \\'elt

mo ir kurios išėjo net 15 laidui, 
nurodo kaip įvairios masonų, 
komuni-tų, pawuasonų ir pa
našios “požemines“ organiza
cijos atlieka baisų darbų tau 
tų gyvenime. Tas orgnnizaci-

griovimo darbu. Ir tai tik dėl to, kad prez, ' jas palaiko įvairios grupė?, da-i Vl?

kokiu reiškiniu, kurio ji- ne- 
Įiaima kritiškai; greit susiža- 
\ i menko- v» rtės dalybų, ku
li- užima pirmų vieta jaunuo 
lio širdyje ir išstumia iš ten 
idealus, užmigdo jo kūrybinę 
galių, pakrikdo entuziazmų.

iki Polocko vartų ir kuri dar 
Mū.-ų kultūrinė- įstaigos vo- tik..šiandien vėl prisikėlė nau- 

besilaiko, organizacijos silps- jam gyvenimui, pašaukta di- 
ta: nesijaučia to tautinio entu- dingai ateičiai.
ziazmo, kuri- buvo pirmiau.
Jaunimas pergyvena kažkokį 
sustingimų, savimi, kaipo lie- 
tuvių, reiškia kažkokį nepasi

klaustų, kas gi sukėlė bloguosius laikus -- 
Tieąa, skirtus likviduotojus patvirtina ir > ekonominį krizį, ir kas būtų įvykę krašte. 

K tmktr feęnMŪ, o žįuoee jok turi būt kiek t 4**> respublikonų partija ir toliau būt pasili- 
E reikalinįįr ieivingiuno. Tačiau Chicago Daily ' kusi vyriausybės viršūnėje!

pirnnau jaunuo- tikėjimų. Neretai brangiausių 
Ttooseveltas yra kitos partijos žmogus, kad - žnaį valstvbės ir vvriausvbė? i tini atrodė kilnu, ko jo širdis įi gražiausių tautiškumo išrai 
tai kitai partijai piliečių valia yra pripeŽin-, kad per jas sukėlus pasirink- troško atsiekti ir matė tame škų — lietuvių kalbų laiko be 
tos krašto valdymo teisės.

Štai vienas iš daugelio jiavyzdžių: res
publikonų partijos senatorius Dickinson iŠ 
lcrvra valstybės kalbėdamas per radijų (311- 
cagoj aiškiai pabriežė, kad streikus krašte 
sukelia ne kas kitas, kaip tik NRA. Vargiai 
šis senatorius rastų atsakymų, jei jo kas

kas, ka-

Mū-ų tautoje buvo v i-a i- 
laikais kilniadvasių, kurie su
prato tautos reikalus ir sto 
’.-ėjo jų sargyboje; kurie paža
dino mus, beužsnūstančins sve
timųjų liūliuojamam lopšyj, 
'laip turėjome ir turime savo 
jaunimo, kuris nieko neboda 
1-ia- eina tautiniu keliu. Ir rei 
kia džiaugtis, nes juos prade-

I’rez. Rooseveltas priklauso pažangiajai . turi noro apleisti savo tradicinių pozi<-ijų 
vi-uomenės srovei, o jo kritikai — senajai ; darbininkų atžvilgiu.
respublikonų gvardijai, kuri baidosi b,-t ko- j ji(, i5trenkti iS tų p,,./,,.;;,, ir (U kj(i aĮ.
klos nors pažangos. Kooseveltas yra darhinm- 1 (o|iau progQS grei(u |aik„ pra,„Mi i5 gavyje

sunkaus darbininkų darbo. \ isi darbininkai, tekanti lietuviškų kraujų ir
i i-čniim socializman įsimerkusius, meld/ins kurie isitikino. kad teisingai 1 r 

kad Dievas suteiktų prezūdentui Rooseveltui pasakyta Vytauto Didžiojo. 
! daug stiprios sveikatos už jo pastangas, kad J'V “IHevas mus skyrė valdy

ki] šalininkas, o tie jo kritikai “gvardiečiai” 
— jei ne patys kapitalistai, tai pastarųjų be
rnai. Jie lieja ašaras, kad Rooseveltas “griau- 
jųs“ konstitucijų, suvaržydamas darbininkų 
išnaudotojų įsivy ravimų. Šiandien streikai pa
sireiškia. kadangi darbininkų išnaudotojai ne- į pagerinus darbininkams buitį. (Tęsinys 3 pusi.)

i »

-n
E. Radę s

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS FER8EKIO 

TOJAS

(Iš irakiečių kalbos vertė J. Navickas)
* ' ♦ *.
< (Tęsinys)

BRUTAS: Taip. Hvtoj sudiev Kalpu- 
SAljaivs name! ('/..-akyti du vergai. kad 
tlpintusi V irginijriiu (ironiškai) ir pn 
teigtų dėl Emilijaus sūnans Imtų.

ARZKNkH S: Tai gali atsitikti, 
sau) su savo tarnyba aš jau tik |«-

baigiau. (išeina).
BRI TAS: Emilijau, sapnuok tik upie 

savo Virginijų, tik .-apnuok, kad tu jį n iš
kabinsi į; gausi nuo jo laukrnnių Ir. čkį( 
bet, ar Buda.- m Brutą-, ar Emilijus ma
tys savo sūnų! Nueik rytoj i Kalfnirai- 
jaus namus Kaip nuliūdę- stovėsi, kada 
išgirsi, kad Kalpm nijan- nninnirse hčttI 

jokio Virginijaus! Baimė snspnūs tau ši' 
dį! Bet uš linksmas ir patenkintas gulė 
ai U pasakyti: Žiūrėk, kaip Brutą- atsily
gina už gautas neteisybes! (puuza). Aš 
enu nekenčiamo Emilijaus name., kad ne 
b&tų vėlu... reikia veikti' (išeina).

VII SCENA.

Mucijus vienas
MEDIJUS* Pagaliau jau ir tas toli!

Jo veidas fmdarė man tokį įspūdį... j»e- 
kaks! Kad .jis niekad neįžengtų į šį na
mų!... Rytoj bus šventė... ir kas |>er šven
tė! Tai daroma nemaža dėl mano naujo 
pono atvykimo, dėl mano pono sūnaus. 
Kiek daug švenčių turėsim šių savaitę!
Ir mes esame pirmi! Aš vargšas! Ponai 
šventėmis gėrisi, o mes vargšai tarnai tu
rim dar daugiau dirbti negu kitom die
nom. Kad aš būčiau karalius, išleisčiau 
įstatymus ir tvarkyčiau šiuo būdui

1 fairagrala-. švenčių metu tarnai už
ima |>onų vietą o |H»nni tarnų.

2 paragrafus. Tapę ponais tarnai turi 
viaę valdžių ant savo tarnais tapusių po- į 
nų ir 1.1, šiuo būdu turi būt paruošti ir ( 
kiti paragrafai. Tiri būtų labai geri įsta- . 
tymai, kurią naudą pažinfij visas pasau
lis. šti ltgvbė nedarytų ponus pnikiais ir 
rtvTmvargtntų tarnų. Paikas aš... stoviu ,

! ič-ia sapnuodamas, o tuo tarpu slenka na
ktis.. Ky toj. ,kaip papra-tai prieš šventę, 

Tiu'iii kelti- ank-ti... Bu- gcr.au, aš einu. 
Acld jūs šventė-, jūs nešat man tik nusi
vylimų. (Išeina).

bal-

Mano

SCENOS PAREITUM AK

Požemis, kur buvo pakrikšty tas Vir
ginijus.

Viii SCENA.

Gieda krikščionių choras 

IX SCENA
Virginijus ir Oktavijus

(Kai tik pasibaigia giesmė juodu iš
eina iš priešingų pusių ir apkabina vie
nas antrų viduryje scenos. Virginijų 
tuose rūbuose).

VIRGINIJUS: Dkta\ i jau!
OKTAVIJUS: Virginijau!
VIItGINIJUS (eina priešais 

brangus drauge!
OKTAVIJUS: Dėl ko nevadini mane 

broliu, juk dabar tu paženklintas Kri
tinis ženklu ir csį krikščionis!

VIRGINIJUS: .Veli, taip, broli! Kaip 
tu man csį geras brolis! Tn e?( viršžmo- 
giška būtybė, duo-nusis genijus... Aš pri 
valau būti tau lubaj dėkingus už išgell>ė- 
jimų mano sielos. ’

()KTfA\TJl?S: Virginijau, ten aukš
tai yra Tas, kuris gelbsti sielas; tu Jam 
tini dėkoti ir į jį melstis.

VIRGINIJUS: Taip, aš meldžiuosi,

tu tai žinai. Aš meldžiuosi Dievui ir dė
koju Jam, kad Jis surado man draugų, 
kaip tu, kad esi, kuriam turiu dėkoti irž 
mano išganymų. Ar būčiau be tavęs toks 
laimingas, kaip kad šiandien esu! Aš 
dėkoju .jam, kad jis leido būti man vergu. 
Jei to neimtų buvę, nebūčiau nei tavęs 
pažinęs nei ,-avo dieviško Išganytojo. Aš 

. dėkoju jum už tų dienų, kurioje tikėjau 
sutikti žiaurių mirtį, bet turėjau laimės 
sutikti tave ir būti tavo draugas. Ta die
na giliai pasiliks mano širdyje, ir niekas 
apie .jų atsiminimų man neišplėš. Ar pa
galvojai apie tai Oktavijau?

OKTAVUl S: Taip. Bet nerfruinsk 
! šių dienų tokiais liūdnais prisiminimais!

VIRGINIJUS: Oktavijau, kada ramy
bė viešpHtanjiCir kovo- pavojai malonu 

I prisiminti. I’o ilgos kelionės, kuri sunai
kino \ i-as mano jėga- aš buvau labai nu 

j vargęs. O liku-i- kebas buvo toks dar 
| ilgas. Kiek karių vergų prižiūrėtojas įim- 
| šė mane jaučio odos diržu, kad aš negrei 
, tai ėjau. Kuhhtpau ir kritau po našia. Pri

žiūietojas jnulaugino kirčius ir aš sukau 
pęs Įmskutines savo jėgas atsistojau. Jis 
jialiovė mane mušęs, bet vėl parkritau ant 
ženc'.-. Tada tu man atėjai į pagalbų.

OKTAVIJUS: Dievas, mane pas ta
ve atsiuntė.

\IRGINIJI S: Iš visų žmonių, kurie] 
mane apsujio, tu vienas manęs pasigailė
jai. Tada negalėjau suprasti, kaip mano 
pono sūnus galėjo taip labai nusižeminti...

OKTAVIJUS: Bet dabar gera, kad 
tu turėjai laimės tapti krikščioniu.

VIRGINIJUS: Dabar viską supran 
tu. Vienu akimirksniu pagerėjo mano lai 
mė. Tu pašaukei mane tarnauti tau, ir 
globojai mane daugiau, kaip mano ponas, 
tu globojai mane kaip draugas. Pirma ne 
galėjau uie|<o kito išsakyti kaip tik prn 
keikimų; mano siela nieko kito nelaukė 
kaip tik mirties, kuri būtą galėjus išva 
duoti mane iŠ šio pilno dyglių ir nusivy
limų gyvenimo. Po to kai pažinau tave, 
mano gyveninius liko gėlėmis iškaišyta-, 
nu-iv y limiii v irto paguoda ir dagiai ro 
žėmis. Bet geri darlvai, kuriuos man pa 
darei, nėra tame, kad (lavai man pilna 
lai-vę. be) tame, kad davei man tikėjimų 
ir Hiaugv-tę.

OK I \\ |.| I S: Tai buv o mano p ilei- 
ga.

(Daugiau bue)

tuziaz.no


ą*: T {78
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UŽSIENIO LIETUVIU DIENOS MINĖJIMAS KAUNE
Š. m. liepos mėli. 17 (I. įvv- pie Lietuvę angly, prancūzų, 

ko užsieni.i lietuvių diena. Ji portugalų ir kitomis pasaulio 
surišta su musų garbingųjų kalbomis. O tadu, užmiršusius 
lakinių Amerikos lietuvių kalbų atgal j lietuvybę vargu 
žuvimu. Kaip žinome, užsieny ar įstengtume atversti. Tnd 
gyvena beveik pusė mūsų tau- mums reikia padėti jiems. Čia 
tos ir šiandien nerasime vep galima rasti nemaža būdų. 
tesnio rūpesčio reikalų, kaip' Reikia tam tikro kadro mo
sis Dl l.lt iniciatyva liepos 17 kytojų, kurie būtų paruošti 

auklėti užsienio lietuvių vai
kams. Įteikia susivienyti ne

riamu prisiminti ir visiems'tik dvasiniai, bet ir ekonomė 
užsienio lietuviams. I niai. Kad kokioj nors formoj

Dariaus ir (iirėno transatlan
tinio skridimo diena buvo ski-

Jei mes turime kooperacijos 
dienų, medžių sodinimo dienų 
ir daugelį kitų dienų, diene

lių pašvęstų gražiems tiksla
ms, tai ar nereikia keletos 
I valandėlių jiašvęsti užsienio

jungtusi išeivių kapitalai: pav. 
banko pavidale, f ten savo in
dėlius dėtų ir iš ten paskolas 
imtų. Tai jungtų išeivius eko
nomiškai.

MUZIKOS VADAS “DRAU-, tranzito varžymo nurodydama,) 
00 ’’ PIKNIKE į kad tos pramonės yra priešin i

gos Lietuvos - Vokietijos su-

Komp. A. Pocius
12 parapijų chorai, vadovau 

jaini komp. A. Pociaus dai
nuos Labor Dav (rūgs. 3 d.) 
“Draugo” piknike, Vytauto

MŪSŲ JAUNIMUI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
tarčiai sulig kuria abi Saly»| ,. pasa„|(.. T„ |wakatinta ja„ 

noji Lietuva nieko nelaukusiyra pasižadėjusios nekliudyti 
tarpusavio įvežimo, išvežimo 
bei pervežimo laisvės jokiab 
draudimais.

Liepos 27 dienų Klaipėdos 
krašto gubernatorius sušaukė 
to krašto seimelio posėdį. Į po
sėdį susirinko daug aukštų 
krašto valdininkų, svetimų 
valstybių konsulai ir tik 14 
seimelio narių. Tuo tarpu, sei
melyje yra 29 nariai. Kai ku
riems jų, sulig naujai išleisto 

i tautai ir valstybei saugoti į- 
Į statymo papildymo, yra atiin- 
i tos teisės būti seimelio nariaisKolonijos klausimu nuo j Taip pat, vadovaujant ne . r.k dabsr

het,,v„u,,s. pas,klausyt, pas.^ m„,B rapinasi. ,Jai Ikon,p. A. Pacu, v.sa publika s, ,prieSvaWybinSnls
kailų apie juos su jaų< susi- nuo dabar pradėti dainuos smagias lietuviškas ’T 1 . J t ,,
rišti. Čia yra tautos vienijimo-j s|U(jjjas^ kur jr kokia įsigyti,' liaudies dainas.
sjjarbas ir yra svarbesnis ūži ka(j sutalpinus nors kelis šim-1------------------------

U<ita. tus tūkstančiu išeivių,
užsienio lietuvių dienos 

|metu laikytų turiningų paskai
i tų DULR pirmininko R. Ski-!

... . . r, , • T m tėjimo. Reikia, kad mokytojai!picio, įnz. Grauroko ir J. To-! ’ I
mkaus, galėjom suprasti mū
sų išeivijos būklę, kurioj ji
,, i • • • •• pasakoti Lietuvos grožį,Į dabar randasi, jos aspiracijas, Į f _ . .

siekius, ir būdus su jais susi ,'°S 
bendrinti.

-v r y ' rT^ . ' v • t * ' > ' *,•
šia veikia ir ilgiausia tveria siutinkime visi, kad esame ga-

• centralinės organizacijos: tiek! rbingos lietuvių tautos sūnūs 
kultūrinūs tiek ekonominės ir ir jais norime būti. Sveikinkė-

, politinės, nes jos turi visų vei-'me jaunuomenės vadus ir jų
kimų palaikantį ir gaivinantį prietelius, kurie budėjo ir bu-

... . ; centrų. (Ii kiek kūrėsi ir vėl' di kilnioje sargyboje; sveikin- ir turo- •I
šalpinių lokalių organizacijų.

savo du sūnų Darių ir Uirė-' — — ...
, . , . . I mirė įvairių kultūrinių ir savi- kitne skaistų lietuviškų jauninu paleido per Atlanta, kurie r , , . , , •_  -i

atliko pasaulinį žvgį. Kaskart
• j , ' ... . . Tuo tarpu centralinės laikomveikimas pradeda gyveti; taip' 

netikėtai net susiorganizavo 
kitn kultūrinė organizacija:

mų, kuris pančio pažinti pats 
save ir kuris rodo tiek daug 
susidomėjimo lietuvių tautos' ir progresuoja. Iš jaunimo or 

ganizacijų geriausiu pavytdžlu | ateitimi, 
gali būti Lietuvos Vyčiai, kn- j Tik nenusigųsk kliūčių, tik 
r',e buvo jialikti net be vyrės-j nenustok savimi pasitikėjimo

daugiau jaunimas pradeda vie''dujų globus ir pagalbu., nei i. fenk pirmyn jaunime, ieško- 
pačiais sunkiausiais ekonomė ' damas tiesos savo kilniame o- 
nės depresijos metu, vienok jie jbalsyj “Tautai ir Bažnyčiai”, 
išsilaikė, ir nemirė kaip dait- To laukiame iš jūs ir to lin

kime šio 22-jo seimo proga, 
Brangus Jaunime — Lietuvos 
Vyčiai.

“Studentų ir profesionalų sų- 
junga”. Kaskart daugiau ir

šai išeiti į gyveninių kaipo lie
tuviai, tuo keldami mūsų tau
tos vardų ir stiprindami jos 
dvMi*. Tas viskas žada nauju S''llS k"Ų' Dabar net “P"*9*1 
mūšy tautai rytojų, gražių ir "ra<iaj° 8,iPrtti- “"Kli Mri« 
garbingų ateitį. Ir reikia pa-1 ska"'',u,ni lr Su
sakyti, kad tai dėka tų, kurie' ndl™’ ktai’ ta "''Kanizariji lai- 
moka save pamiršti ir dirba Į ko net 22 Jl 8av0 me,ini selm«- 
tautai naudingų darbų. Reika 
lmga, tik kati jų būtų daujiartijoms. Į posėdį neatsllan 

ke ir Klaipėdos krašto seime-: giau, kad visi mūsų vadai ma-

ir jų yeikimo atskaitos džiu
gina visus.

4-
Jonas Vėpla nuėjo pas ci- 

gonkų, kad toji jam ateitį iš
burtų. Parėjęs namo pasigy rė 
apie tai draugui.

— Nu, kų tau čigonė išbūrė, 
— klausia draugas.

— Sakė, kad turėsiu nuos
tolių.

— Et, netikėk tam, — drų- 
sirta draugas.

— Tikrai taip, — atsakė 
Vėpla. — Išėjęs iš čigonės bū
dos pasijutau neturįs nei pini
gų, nei laikrodėlio.

NE NUSIMINKITE
J0» gulite gauti pajt savo valsttnfnk^ 
tath tikrą TONIKĄ, kuria per ilgą 
laiką buvo vieno (žymaus Gydytojaus 
preskrlpclja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Taigi nuo šiol susiprask imĄ 
palaidokime desperacijų ir ne
pasitikėjimų saviškiais, o im
kimės tautinio kūrybinio dar 
bo. Ištraukime jaunimų iš tos 
pašalinės įtakos ir pažadinki
me juose naujų patriotizmo ir 
religinio atgimimo dvasių. Pr

lio lietuvių frakcija. Ji neda-1 žiau kalbėtų suvažiavimuose 
lvvavo todėl, kad seimelyje ga (ir mažiau reikštų jaunimu ne

pasitenkinimo, o daugiau rū
LIETUVA PROTESTUOJA 

PRIEŠ VOKIETIJOS 
NETEISĖTUMUS

I Įėjo atsirasti tokių žmonių, ku- 
1 rie dar nenutraukė santykių 
, su asmenimis turinčiais žmog- 
> žudystėmis apsunkintų sųžinę 

Teisėta, teisinga ir atkakli » Palakusiais terorų Klaipė- 
Lietuvos kova su įvairiausio ,los kraSte- Lietuvių frakcija 

nėra visų gyvenimų ma. p|auk(| ger„,anizacija Klaipė- v,8ad°8 norfJo ir <Iabar "<■»«- 
tęs. Dėl to kyla klausimas net| Jos kra5t,. visuose Lietuvos sls"k» <l>rbt, seimelyje krašto 

gyventojų sluoksniuose kelia ir visos ''alstybės gerovei. Ta- 
didelio džiaugsmo, o pačiuose >'ia“ J1 turi įtikinti, kad vi-

■Mokyklos yra didžiausias 
veiksnys, sulaikęs nuo nutau
tėjimo.
pabūtų nors atostogų metu 
Lietuvoj, nes, kaip gali api

jui

pintųsi konsolidavimu viso 
veikimo, ypač jaunimo veiki
mo centralizavimu. Nes pats 
gyvenimas parodė, i<ac geriau

■te

Čia , paduosiu DULR pirmi
ninko R. Skipičio kalbos sva-, 
i blausias mintis. Kalbėdami a- 

I pie užsienio lietuvius, sako — 
Skipitis — reikia prisiminti, 
kad virš 40 nuoš. mūsų tau-

vu z

specialios mokyklos užsienio 
lietuvių mokytojams prirengti.
Taipgi mūsų kūrėjai dar no-1 k|a-lp5,Uefiu0^ p.. si seimelio nariai būtų nosį
parašė specialiai skinamo už- l itikėjhn}j sava vaĮstybe Tal plovę dėmes, atsiradusias dėl 
sienio lietuviams vadovėlio
Būtina masiniai susirūpinti už . 
sienio lietuviais. Čia ir be ka

matydami vokiečiai, kaip jau -ĮŲ priešvalstybinio hitleriško
griebėsi įvairiausių veikimo.žinome, 6 I

tos sūnų ir dukterų yra už į . . . j priemonių — ekonominių su-j Šiame seimelio posėdyje tu
Nepriklausomos Lietuvos ribų. k • • i vhr^ynul prieš Lietuvę. Tosrėjo būti tik isklausytas nan
Kai kam kyla abejonė, kam ™ i Vokieti-ios Prienion™ nu‘‘j° josios krašto direktorijos pir-
reik tais užsienio lietuviais rū-i .- . , 1 taip toli, kad šiandien Lietu-Į inininko Reizgio pranešimas a-

linio daug padaryti.
Reikia mums laikraščio. Jau 

rgo. Idėja nevisada supranta- „„„ wniai Sis klausimas JTa 
ma. Tobulesnei muzikai rei

pintis, kada čia tiek daug va

kia prisirengti, nes pastebėta, 
kad be tam tikro 
išauklėjimo jos nesupras. Taip 
5ra ir idėjų srity.

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P- P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėiime — “Tikiu į Dievų Tėvų”. .

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. PopieTOs ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JfcZUS KRISTUM.
Turinys: Jėv.aus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešo jojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.

Nusa-tone
Mėnesinis treatmentas už Doler( — 
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū- 
slta pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
ttua jnms sugrąžinti

Stop 
Itching 
Skin

[ va netik nieko negali išvežti pie direktorijos užsibrėžtus
Vokietijon, bet ir nieko per darbus. Tačiau kadangi susi

rinko tiek mažai atstovų, kad 
jie negalėjo sudaryti kvorn-

kietija net uždarė savo sienų mo, tai posėdis ir neįvyko. Be

jos žemę negali pravežti į ki-
'b tas valstybes. Vadinasi, Vo- 

sus užsienio lietuvius. Visi 
svarbesnieji pranešimai,’ laiš

aktualus. Jis lyg jungtų

kai, nusiskundimai iš įvairių 
pasaulio kraštų plauktų į šio

Aišku, kad mūsų tautos iš laikraščio redakcijų.
100 yra 40 lietuvių atsiskyrę,' Visų šių idėjų skleidimas ir 
iškeliavę į svetimas šalis. Tai Į priklausys nuo visuomenės su- 
antroji Lietuva. Ir jei prisi- sirūpinimo savo užsienio bro- 
minsime, kad išvyko patys šau l'^is. Ai pirmoji šventė garbin- 
niausi, sumaniausi šeimų vai-Įg^jy lakūnų Dariaus ir Girė-' 
kai, palikdami silpnuosius že- no užsienio lietuvių diena, te- 
mės dirbti, — tai suprasime,1 primena nors vienų kartų me-! 
kad išeivija dvasiniai nėra tuose musų išeivius, 
menka, bet gal būt daug stip-i Taip baigia savo gražių ir 
resnė. J turiningų paskaitų DULR pir-

. ..... , , mininkas R. Skipitis. M. R.(I ir medžiagines gerybės 
mūsų išeivija, ypač Amerikoj, 
turi nemaža. A. L. K. C. davi
niais keletą kartų daugiau ne
gu visa Lietuva (4 k.?). Tr 
mūsų valstybei jie daug pa- 

^jo išpirkdami “Laisvės

Lietuvos prekių tranzitui. Ta-] to, čia buvo perskaityta sųra- 
čiau Vokietija čia padarė iš- šas tų atstovų, kurie negalės 
imtį ir netaiko jokio draudi-1 toliau seimelyje dalyvauti1.
mo vienai Lietuvos daliai, bū
tent, Klaipėdos kraštui. Sa
vaime suprantama, kad Vokie
tija šiuos žygius prieš Lietuvę 
vartoja grynai politiniais iš
skaičiavimais. Dėl veterinari
nės Lietuvos žemės ūkio ga-

Tarp tokių teisės nustojusių 
atstovais būti yra ir seimelio 
pirmininkas Dresleris. Visi su
sirinkusieji, išsiskirstydami, 
sugiedojo Lietuvių tautos hi
mnų. Tai pirmas atsitikimas 
Klaipėdos krašto seimelio is-

Užžengimas. Puslapių 5lž>. Kaina $1.50, audeklo apdh- | 
rais $1.90. ''

is’’. D ir dabar užuot sko
linus iš svetimųjų valstybių 
Rūtų galima pasiskolinti iš 
savų. Jie, neturėdami kur sa
vo pinigų investuoti, pirko vi
sokius Kūbos šėrus ir kit., tuo 
tarpu kaip visa tai galėjo eiti 
tautos kūrybai. O, ir mes savo 
begėdišku materializmu, vien 
tik pinigų iš jų reikalaudami, 
įvairių nesmagumų jiems pri
darėme, ka<l jie pradėjo žiū
rėti j mus, kaip į kokius šuk
ėms. 0 mums svarbu jie. kai
po lietuviai. Turtingi gali bū
ti būdami ir nelietuviais. At
minkime, kad iš tautinio su. 
snūdimo jie pirmieji žadino 
per savo spaudų ir mus.

Dabartinė užsienio lietuvių 
būklė yra labai bloga: kas 
kart nutautėjimas skverbiasi, 
ypač į jaunimų. Ir j>o kelių' 
dešimtų metų galime išgirsti ' 
tik padavimus pasakojant a- |

Knn. A. Petrausko, M. I. C.

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO , 
2334 So. Oaklev Avė., 

Chicago, UI.

minių kokybės Vokietija nega- torijoje, kad baigiant posėdį 
Ii kelti jokio klausimo, nes 
dabartiniu laiku Lietuvos ga
miniai yra daug sveikesni ne
gu buvo anksčiau.

Lietuvos importo ir tranzi
to varžymas iš vokiečių pusės 
yra priešingas Lietuvos - Vo
kietijos prekybos sutarčiai, 
kų Lietuvos vyriausybė laiko 
neleistinu ir nesuderinamu su 
tarptautine teise.

Viso šio akyvaizdoje, Lietu- 
Į \os vyriausybė liepos 27 dic- 
i nų Vokietijai įteikė protesto 
i notų dėl Lietuvos importo ir

būtų giedamas Lietuvos him
nas. Tsb

Mokslinčiai aiškina, kad šis 
nepaprastas oras tęsis per tris 
metus, pradedant 1934 ir bai
giant 1937 metais, nes per tokį 
perijodų laiko saulės taškai 
bus prisiartinę prie pasaulio. 
Jie sako, kad tie saulės taš
kai kenkia radijo bangų eise
nai per orų. Taigi šiemet ir 
iki 1938 metų, nekaltinkite ste ) 
vo radijo, jei jis cypia, tarš
ka ir barška. Labas

KATALIKŲ TIKYBA, Ill tomtų, $VEN?0jrD^
Turinys: Sentoji’--Dvaamfį^^jĖiiėvąs. Paeina,iŠj 
Sūnaus. Kalbėjo per. pranašui -Malonė. &v. Į 
vanos. Nuodėmes prieš ftv. Dvasių, Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravihįas. Nuodėmių &(T«WiiftAš. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Anka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Ola nuplėftk

Oerh. “Draugo" administracijai:
Siunčiu t........... už kuriuos atalųaklte man Vyskupo Bfičlo knygas

"KATAI.IKŲ TIKYBA”.
I tomą — TIKIU. Kaina 11.00; apdaryta $1.36 

• II tomą — jeZUS KniSTUS. Kaina vi.50; apdaryta 11.00
III tomą — SV. DVASIA. Kaina »1.00; apdaryta >1.05.

arba:
Siunčiu 02.80, kad ataiųstumėte be aptaisu.
Siunčiu |S 85. kad atslustumėte andcklo apdarais visas tris vyskupo 

BOčlo knygas “KATADlKŲ TIKYBA”.
Vardaa, Pavardė ..............................................................................................

Adresas ......................................................................................................Street
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btaMa prie Kežamos, 
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ŠV. JURGIO PARAPIJA
PARAPIJOS KARNIVALAS

Šv. Jurgio parapijų.- “kai 
nivalas” pyks rugp. 26 d., 
Birutė." darže. Choro dailiu", 
kalbu." per radiju ir puirius 
lenktynė." bei visokie šposai. 
Grieš Miteliell » orkestrą. \ i 
sas pelną." ei> parapijai. \ įsi 

kviečiami tą dieną į Įtarapijos 
karnivala.

Mhz. .1. Čižauska." neužilgo 
pradės niukinti parapijos cho 
lą komp. J. Naujalio mišias. 
Detroit iečiai turės ko pasiklau 
syti. Tylutė

SĄJUNGIEČIŲ IŠVA 
ŽIAVIMA3

Moterų S-gos 54 kuopa tu 
rėjų gražu išvažiavimą rugp. 
15 d., “Heile įlies” gražiame 
“Lašino” name.

Tą dieną pripuolė šventė Žo
linės”, tat visos są-gietės, iš 
klausiusios šv. Mišią, vyko j 
paskirt# vietą. Ūpas iš ryto 
buvo nekoks, nes lijo beveik 
iki pietą. Nepaisant to, susi
rinko skaitlingai j erdvę sve
tainę. Prie gražiai papuoštą 
stalą matėsi didelis skaičius 
moterų ir vyrų. Sąjungietės iš 
anksto buvo užsisakiusios tą 
dieną pietus. jV i sas laikas pra
leistas gražiai, kaip dera kul
tūringoms moterims. Salėje be 
sąjungieČią, buvo stalai ir ki
tataučiu moterų.

Popiet buvo lošimas “bun- 
co’
gietės: Kusselienė, Lubienė 
Janunienė, Daunienė, Kusselie 
nė, Šepardienė, Blaževičienė 
Bartkienė ir Vaiiuškienė. \ i 
sos džiaugėsi gražiomis dova 
nomis.

AUTOMOBILIO AUKA
Glucago Heųjhts, III šiai" 

metais mile lietusiai; Ant. Jo 
eius, 48 metą amž., kurj pra 
eitų Velykų dieną aulomobi 
Ims užmušė.

1į Adolfas Ky burtus, čiS metu, 
kuris per kiek luiko prieš nii 

litį buto subludęs; mirė geg.
6 d.

Juoz. Srebulius, 69 metą, se
niausias Šv. Kazimiero purap. 
paiapijonas, mile liejios 22 d.

Ig. Godeli", 62 metą, gi ra" 
paiapijoiias, mirė rugp. 12 d.

Simona." Saliniuiis, 20 metą; 
■ I Ugp. S d. JĮ I'b'kllus Jėga už

mušt'. \ isi su bažnyčios pa 
tarnavimu palaidoti Šv. Ka
zimiero kapuose.

bazarą bii" ir atviručių kon- 
teslas. Ba/.are bus paiduodn- 
o ui i r ras i liejama a t \ i lutės. 
I abaigo] ba/.aiu, ka- turės dau 
giaiisiai atvilio tu, gan- duvu 
nęi $2.i oo, ant i .i" . a\ i " dau 
g i a ils i u i a! \ 11 ia i11 $ I 5 i H).
I l'ei' ia" $ 1 11 i H 1, \ |- | gali-
• Lily vaut i koiiG l. . n.t 
Mari ink lis.

Per I uiz.a i ą si ik lani" 
ziku is Chieagus.

I ’l i "I I i-lig i I! la " | a i<
eina \ imi siuarkm.ui.

a 111 e r

; I n ' III

daroma; kad patenkinus svej 
tolius, labiausiai iš toliau ut- 
vykusius. Kauksim ją kuodau-j 
giausiui.

Per tris metus iš CbieagoĮ 
lleigbls, regis, laikinai išbėgt 
t i v." šeimynos: Eitučių, Stasiui 
liu n Daukšą. Tie žmonės, kuj 
i ie dažnai kilnojasi iš vien< 
nuėsto į kitą, pasidaro suil 
vargo bei nuostolių, paliekanį 
savo sunkiai įgytus nameliu^ 
s v et imiems. Rtų

-

Iki šilini laikui ('liicago 1 lei- 
g lits nėra lietuvio giaboriaus.

šv. Kaz. parap. šią metu pi
knikas ir kariiivalas daug ge- ; 
i įau pavyko, negu praėjusiais 
metais.

____
Per rugsėjo meti. - - šešta-j 

dieniais ir sekmadieniais iri 
I ,abur I )ay popiet ir v aka- j 
mis Šv. Kazimiero parap. kie-1 
me ir suloje I iis bazaras. Per J

LIETUVIAI DAKTARAI 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI |

DR. i>. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1416 SO. 4UiU CT.. CICERO, II.L.
L'tar. Kctv Ir l’> tu 1U D vai.

S147 SO. HAUjTOl) ST., C HICAGO 
Taneli. Sejed Ir Subat. 2—3 vai.

Tel. CANal 0257
Itcs. VKOt-pect

Dienoms Tel. LAEaycttc 5703 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai : 2 Ik’. 5 popiet. 7 iki 9 vale. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. REPulilic 7696
Kea. Tel. G IK Debili 01117

7017 S. 1 .VIKI II I l» AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAHQl KITĘ IK (AI)
GYDYTOJAS, ir CHIRURGAS 

VaL 2-4 Ir 7-9 vak Kelv. 9 12 ryto 
Nedėli’oj susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1621 SOI TH MAl a lU) STREET I 

Rezidencija *600 So. Arlrulnn Ave.|

Valandos: 11 ryto Iki 4 poi 
S Iki 8 30 vakare

Tel. LAFkyette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai : 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Office Phone 
EKOsp<xt 1028

.Moterų Sąjungos 54 kp., Detroit, Mich., šiais metais minėjo 15 metu gy
vavimo ir įsikūrimo sukaktuves. Paveiksle sėdi: G. Valiūnienė ir E. Vaičiūnie
nė. stovi B. Diuškuuskieiiė, E. Paurazienė ir M .Štankienė. Visos daug yra 
pasidarbavusios valdyboje ir visokiuose parenginmosč. Šios penkios narės ištver
mingai ir nenuilstančiai darbavosi nuo kuopos įsikūrimo. Sukaktuvių iškilmės 
buvo minimos Balandžio mėli. 29 d., š. m.

Dovaną aukojo: Jusenienė ko nežinant, Murozienė sukvie augamąją vyčių kuopai, gi vč- 
(net dvi dovanas), M. Širvai- tė keletą artimesnių draugią liau įstojo / pačią kuopą, kar- 
tienė ir Aksomaitienė. Popiet susėjimėliui, o J. Kiršunskienė tu ir į parap. chorą n veikė, 
oras atšilo, ir visos grožėjosi visus pavaišino ir dėkojo už kiek latka." leido, belankant 

I parku ir jo ištaisymu. Šįmet gražias dovanas: Marozams, K.1 mokyklą. Vėliaus išvažiavo iii 
parkas daugiau pagerintas ir Baikščiams, Mediniams, Kuše- i bti į l'ord Motor Co. Chica-
įrengta visi patogumai.

Ačiū visoms są-gietčms už 
gražias dovanas, taipgi už at- 

llovanas laimėjo šios sę , si lankymų ir komisijai, kuri 
lą išvažiavimą taip gražiai su
tvarkė, būtent M. širvaitienei 
ir Jusienienei.

Pirm. J. H Medinienė

Mūsą veikėjos pasidarbavo 
ruošiant išvažiavimą, o net sa 
vo automobiliais kai kurios 
patarnavo.

GRAŽIAI PAMINĖJO GI
MIMO DIENĄ

Gražiai paminėta J. Kiršan- 
• kienos gimimo diena. Jai nie-

■ -

ĮĮfei ■'a

TeL LAIayette >067

DR. A. RAČKUS
OTDYTOJAS ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prla Archer Ava vetoII Kėdelė) 
Velajidoe: nuo 1 Iki 8 vai. tuka.ro 

Seredomis Ir nedėllomle >a*aJ 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nho 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Rea. and Office 
2350 So. Ueavllt Sf

GAN AL. 074

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGBOM

2403 W. 63rd St., Chicago
OEFIOK HOUH8: 

t to 4 an< 7 to 9 P- M. 
Sunday by Appolntmeat

lioniams. Kiršanskai yra mu- goj, gi ten gyvendamas pi i- 
lonūs žmonės. Dievulis juos klausė prie L. V. “Dainos” 
apdovanojo dukrele, kurią ža choro ir Gimimo l’an. Šv. pa
du pakiikštyti vardu Aldona, mp. choro. Dalykams pašilau Pbont 

Ten buvus tus, grjžo į Detroitą ir čia už-!
-------------------- ėmė valdišką vietą pirmiau

IŠVYKO v adinamą C. \\ . A. gi dabai .
----- -— Detroit ’Euiergencv Relief ii1

Kun. M. Daumantas viešėjo tapo pasklidas Employment
Detroite pas savo tėvelius, gi
mines ir jiažjstamus. Prie “St.
L'lair” ežero jis atostogavo a- 
pie mėnesį; gyveno su savo 
broliu ir broliene J. E. Dau
mantais. Ten pat kelias die
nas viešėjo tėvai, giminės ir 
draugai; aplankė vietini." kle
bonas kun. J. B. č'ižauskas ir 
kun. K. Valaitis, J. J. Medi
niai, rašytojas Alėja 
kas, K. Bai kščiai, Marozai, J. i vakarienė 
J. Kiršanskiai ir kiti.

D E N T I S T A S 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacrarnento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

~ ' Tel. ČANal 6122

llentlock 2061

DR. JOSEPH KELLA

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1 — 3 ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir NedSlloinis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Mauager. I

Bedarbės laikuose Gustaitis] 
neatstūmė lietuv io, prašančio , 
darbo ir daugel lietuvių įsta
tė į įvairiu." darbus. Tai pir- f 
mus lietuvis, kuris pats pra-l 
si mušė į viršų ir užima tokią 
valdžioj vietą.

Vestdyės; buvo ramios, be- W’* '

s \ itkaus-U0''10 triukšmo. Po

Nusipirkęs didelį, gražų 
'Cadillac ” išvyko atgal į Ger-

naujoji 
šeima su forduku 
šiauiTneš M icbignno 
dalis.

Pa., darbuoti? 
sielos reikalais.

Ten buvęs J N M. i

para-

DENTIBTAS 
6558 So. Weskern Avenue

Valandos: 9 A. Al. iki 8 P. M. j 
Nedėliomis pagal sutarti_______________________ ____________ 4 | Ofiso: Tel. EAl ayctte 4017

Rea: Tel. HEMIuck 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJAH Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6 8 vai. vak. 

i Rezidencijos OfRas: 2«'>6 VV. 60tli SU 
' Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. VAITUSH, 0PT.

Telefonas RRPubUc 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VAI^A-NDOS:

Kuo ) iki 4 tr nuo t Ui B rak.
Nedėliomis ps.ga.1 sota.rtj 

Ofiso telef. BOLTevnr* fM«

Namų Tel. PKOspeef 1830

Tel. BOLLcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DBNTISTAH

4645 So. Ashland Are.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir G.ydyt.oja«|

2515 WEST 69th BT.
Of. ir Rex. Tel. HEMlock

Valandos:
2-4 popiet; nno 6 - 8 va

LIETUVIS
OPTOMETKICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo.
I svaigimo aklų aptemimo, nervuotu-

voUnvė, ' •kaudan‘» ak'M karst), atitaiso
\ tsun l• trumparegystę Ir tollregystę. Prlren-

(’lKtničii teisingai akinius Visuose atsicl-
rru. įau iij kiniuose egzaJulnavlmaa daromas su 

. elektra, parodančia mažiausias klal-1 
* 1,1 ' 1 I das. Speniai ė atyda atkreipiama 1 1 

mokyklos valkus Kreivos akys atl- I 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. I 
NedSIi'oj nuo ln Iki 12 Daugely at
silikimų akys aillalMniHM be akinių. 
Kailio" pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

valstijo-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRgtnla 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Laimingiausią metelių jau 
nai inteligentų porelei! N. N. Phone Boulevard 7589

Tel. Ofiso RO1Tx*vard 5813—14 
lUz. VICtiory 2343

DR. A. J. BERTASH

VESTUVĖS

Rugp. 17 d. šv. Antano ha į 
žnyčioj .Moterystės Sakramen Į 
tą priėmė Elz. Rcveekaitė ir j 
donas Gustaitis. Sakramentą 
suteikė kun. Pauliukas, vai ' 
gonams lydint nmz. Blažiui, 
jausmiimai giedojo |Jo"ewigo 
“Avė Maria” čikagietis dain 
Ant. Kaminską".

Jaunoji įimta, inteligentė, j 
užimu sekretoriaus \ ietą G ui f i 
Refihing (’<>. Juunasis yra ge
tai žinoma" aeronatikos inži
nierius, Detroito universitet i ■ J. M<*-.inienė, M. S. 54 kp.,1 
alinimas. Prieš H) metą. kuo- į Detroit,., M k o , pirmininkė. Ga 
met gyvavo L. V. 79 kuopa, bi kalbėtoja, rašytoja, “Drau- 
kelis metus pirmininkavo pri-(go” bendradarbė.

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kią akių. Ekspertas tyrimo a 
kią ir pritaikymo akinių.

Ofiso vai nuo 13: nuo 6 30-8 80
756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth IBIO 

Rss. Tel. Hyde Pa

DR. SUSANA A. SI
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGI? 

8PECIAH8Ta
6900 SOUTH HALSTED ST 
BVZ 8 imi L t\v>)a od > m J :sopr>i«|

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

J'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

IStil S. ASHLAND AVENUE

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
Ž lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
) Nuo 10 Iki 12 vai ryte. nuo 2 Iki 4 
j vai po pietų fr nuo 7 Iki 8:10 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 11 
valandai dienų

Telefonas MIDway 2880

OflMO Tel. CAIsimet 6883
Rca. TeE DRKsel

DR. A. A. ROTU
Runas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, VyriikŲ, Vaikų 
vūnj chroniškų ligų

Ofiaaa 3102 So. Halsted SiJ
Kampan Sint Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—B vai va| 
Nedėliotais Ir iventadlenlafs 18—11

l’bitt Bldg.. knmp. H 
2 aukštas

d. Res Phone 
ENGlcwo<><l 06 11

Office Phone 
Tltlanglc 0044

Motėm SąjungOf- centro pirm. Marijona č'ižau.'kienė, kuri 
dainuo M. Vaičūnienės pegerbtuvių puotoj rugp. 26 d. La 
Šalie viešbuty, k i

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:3d ryto iki! 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canai 0623

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210Taki l-i u z-l rak rakai*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVE,|
Tel. YAIlite M»t 

Res.: Tel. PLAaa 2400 
Valandos:

Nuo It-lJ r. ryto: 2-B Ir T-B v 
■•A4UUaata>« auo ii iki II

tuka.ro


Penktadienis, rugp. , 1934 n i? X Tt n X

Koperacija Lietuvoje
Pirmosios Lietuvoje kopera <l;,t, 1964 metais, kai atsirado 

tinės bendrovės Įsisteigė dar daugiau inteligentų, išėjusių 
prieš didįjį karų. Tai buvo iš ūkininkų tarpo ir kopera- 
niaždaog prieš 60 metų. Ze- < i/os reikšmę pakankamai su- 
maiėių dvarininkas Ivanavi
t-ius tuo laiku Įsteigė Kelmėje

VIETINĖS ŽINIOS
CICEROJE TRIUKŠMAS

pranta nė i ų.

1914 metais Lietuvoje jau
lis I‘ įveikė 150 vartotojų bendrovių,

Cieeroj eina didelis triukš- Į 
mas kuslink “Draugo” pikni ' 
ko. Kur nepasisuksi, visur gi
rdėsi kuliuos apie piknikų ir
“bąli game”. Anų vakarų ei-

SPECIALUS PILIEČIU 
KLUBO SUSIRINKIMAS
Marąuette Park. — Rūgpie

nio 26, 2 vai. popiet, įvyks sva
rbus Marąuette Parko Lietu-

ŠV. K. A. R. DR-JOS IŠ- LIETUVIU AERO KLOBAS ‘ 
VAŽIAVIMAS PUIKIAU- RENGIA “SOCIAL"

ŠIAI PAVYKO Lietuvių Aeroklubo nariai šį 
šeštadienį, rug. 25 d., rengia!

ir kitur, tada vadintus, k
krikščioniškus kroinus. Ciu uin • ugii Lr,.ilit<» k-niw*r>it wn i »• i-i r I viu Amerikos Piliečiu klubo su• °apie oso Krūmo Kopeiaiyvų, damas namo pamačiau didt'li ^ ^ ni.i ūue
nimas lvanavičius vra laiko-1 - - - ......................... ----- M

Į tradicinį šv. K. A. R. iš 
važiavimų rugp. 19 d., prisiri 
nko tiek seserų prietelių, kadidžiu. Bus gera muzika,
netik akys, bet širdis džiau-1_____________________

i gesi. Visi buvo linksmiausiu-1

sočiai” su šokiais ir užkan
kuri,

ries lietuviškus ir moderniS* 
us šokius. Jžanga tik 25c.

Lietuvių Aeroklūbas

mas pirmuoju kopuatinio ju
dėjimo Lietuvoje pionieriumi, 
fvie k romai teveikė tik apie 
10 metų, nes Lietuvos visuo
menė lada buvo dar mažai su
sipratusi, kad galėtų savaran-

japie 80 žemės ūkio ratelių. Iš 
jų kai kurie turėjo net po 500- 
600 narių ir darė 100,IKK) —■ 
300,(MM) rublių apyvartos.

Didysis karas koperatinį ju
dėjimų Lietuvoje išgriovė. Per 
kara veikė tik viena kita var-kiškai tvarkyti savo ūkio gv

niiną. Tačiau tie kloniui tu-{tolo*jU bendiosė. lo kaio ko- 
judėjimas vėl atgijo,

nepriklauso-

V(
rėjo savo reikšmę. Jie davė Pvra^ln* 
mintį koperaeijai plėstis Lie-j° /P0* atgavus 
tuvo,e I aių valstybę, buvo sudarytos į

palankios sųlygos koperaeijai 111
Tuo pačiu laiku atsirado Lie'

būrį žmonių. Susidomėjau ir 
aš, kas ten dedasi. Ogi “bąli 
game”! Johns Store (Jono 
Brazausko) tymas lošia su Or. 
Works Coal Yard (Adomo Be- 
rnadišiaus) tymu. Johns Store 
tymo skoras buvo 9, o Berna- 
dišiaus 4.

Grant \\ork Coal Yard fv-

sirinkimas, kuriame bus iš 
duoti visi raportai: taksų, va-Į 
mlens spaudimo, parko, poli
cijos, gatvėkarių ir rengiamo 
milžiniško lietuvių pasirody-1 
rao — rugsėjo 9 d.

Visi šios kolonijos lietuviai 
gerai supranta klūbo naudų; 
jis vra vienas didžiausių ir

Seserys Kazimierietės, A. R. 
D. ir pikniko komisija visiems 

• širdingiausiai dėkoja už para
mų. Rėmėja

PASIDARBAVO CENTRO 
PIKNIKUI

A I A

mas per “Draugo” Labor Dav veikliausių lietuviškų klūbų' 
piknikų žada duoti oponentą- visoj Cliicagoj.

vėjo, o Jonas Brazauskas Visgį neužtenka nariui vien

fown oi Lake. — ftv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų centro 
piknike mūsų skyrius gražiai

tuvoje ir kredito koprratjvni.iln„tU!I kd 
Pirmas toks koperatyvas bu-f 
vo įsteigtos 1871 metais Pabi
ržėje. Toje pačioje Pabiržėje 
buvo įsteigtas ir pirmasis ū- 
kininkų prekybos koperatv-

plėstis. Šiuo metu pirmus or-
ius koperaeijai 

praskynė koperacijos departa
mentas, kuris buvo sudarytas 
prie dabartinės finansų mini
sterijos. 1919 metais Lietuvo-

I je įsisteigė net 25 vartotojų
bendrovių. Tais pačiais metais 

t>vas buvo įsteigtas Vilniuje. ,|||VO js„.iKta ir |(ir|noji var. 
ftn, pirmųjų kopėme,mų |stai- |ot„ju heni,ri)vię sąj„nĮ,a, k|;. 
gų veikimas buvo tau, slinkus, vf|iau i8aug0 ■ £i(.tut0? k„. 
kaip ir tų Ivanavi,-lauš IK.r!1(.ijos bt.n,irOvių sųjuugų. Į
mų. Koperacijos reikšmė buvo, t
svarstoma ir “Aušroj” ir, I^abar Lietuvoje jau veikia 
“Šviesoj”, bet visi tie svars- apie 400 kredito koperatyvų,

vas. Pirmasis vartotojų kopera

su savo tymu ruošias nepasi
duoti. Adomas Bernadišius sa
ko, kad jis nebijųs betyti $5 
už savo tymų.

Look out, Jonai! Matysime, atvėsus tikimos, kad vėl nors'gentų šeimynai, Gedvilienei, 
kas laimės. I pusė priklausančių narių da- Žakui, Totorienei, Kalvaitei,

lyvaus susirinkimuose. Klubas Ogentaitei, Laurinskaitei, Pa
turi virš 600 narių. | zbadauskaitei, Gasparaitienei.

Pasidarbavo šiam piknikui: K 
Gedvilienė, M. Laurinskaitė, 
K. Ogentaitė, B Kalvaitė, A 

’ Kalvaitienė; iš vyrų: J. La- 
sauskas, J. Gedvilas, P. Kai-

PAMINĖS 6b METŲ 
SUKAKTĮ

tik įsirašyti j klūbų ir paskui ■ pasidarbavo. Šiuo dėkojame
pamiršti. Pereituose keliuose 
susirinkimuose dalyvavo labai 
mažai narių. Al a t vasara. Orui

1

biznieriams ir visiems, kūne 
aukojo dalykų piknikui: Kin- 
činams, T. Pilipavičienei, O-

MARIJONA ONA 
VALANCIENĖ

(Po tėvais Jasaitytė)
Mirė rugpiūčio 2 3. 1934 m.
12:05 vai. ryto. sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo Iš Kauno guber
nijos, Naumlesėto parup., Degu
čių kaimo. Amerikoje išgyveno 
31 metu*.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, dvi dukteris: Sa
zanų tr Stanislavų, tris sūnus: 
Petrų. Pranciškų ir Myko'ų, že
ntų Henry Braun. tris antikos, 
VVlIltam. Ray,ntond ir IKyrothy 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1 42 4 So. 
Cicero Avė. Laidotuvės Įvyks 
plrntadienĮ, rugpiūčto 27 d., iš 
naitpj S vai. bus atlydėta ) 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. F’o pa
maldų bus nuly 1 fa Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Dukterys,
Kūnai. Zeutas. Anūkai ir (>Mni-

ANTANAS MA2E1KA
Mirė rugpiūčio 22 d, 1934 m., 
t>:30 vai. vakaru, smaukęs pu
ses amžiaus. Kilu iš Tauragės 
apskričio, latukuvos parup., ibty- 
duulų sodo. Amerikoje išgyve
no 2 j metus.

Paliko didollame nuliūdime 
nioter) Harburų, po tėvais Sa
dauskaite. 2 sūnūs: Antanų 6 
m . ir Juozapų 3 m,, dukterį ,|
Marijonų 4 iii , 3 brolius: Vla
dislovų, Petrų ir Benediktų Ir 
jų moteris, btanislavų ir Onų,
2 seseris; Teklę ir švugerį An
tanų Bukantų ir Onų Ir Svogorį 
Pranciškus t.ečlus, ir jų šeimy
nas, 4 pusbrolius Pranciškų Ši
mkų Ir jo šeimynų. Martinai
čius ir 2 pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4454 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės į~ 
vyks pirinadlon), rugpldčl* 27 
d., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas j Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės sv. parapijos bažnyčių, 
kurtoje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažya- 
lamus-inas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnai, Dki- 
ktė. Uruliai, Seserys, ( ošvienš 
Marijuua Sadauskienė Ir gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. P. Eudeikis. Telefo
nas YAltds 1741.

tymai labai mažų davė nau
dos. nes Lietuvoje tuo laiku 
buvo nedaug žmonių, kurie 
nusimanytų koperatinį darbų.

apie 300 vartotojų bendrovių, 
apit 300 koperat y vinių pieni
nių, ir apie 325 kitokios kope- 
ratinės įstaigos. Lietuvos ko-

• i • i : I peratininkai leidžia du laik- koperatinis veikimas Lie-!J
tuvoje buvo pradėtas smar-l raseiu “Bendrų darbų ir 
kiau plėsti tik atgavus spau-j “Talkų”. Tsb.

Cioero. — Amerikos Legijo 
no 96 jiostas sykiu su vietos 
du syk į savaitę einančiu laik
raščiu “Cicero Life” rengia 
Cieeros 65 m. sukaktuvių pa
minėjimų. Ruošiama tam tik 
ros iškilmės. Paminėjimas pra 

i sidės šį vakaru 7 vai. ir tęsis 
j kas vakaras iki rugsėjo 1 d.
Programas ir karui valas bus 

i ant tuščios žemėn prie Cermak 
Rd.. tar|x> 50 ir 52 avė.

Valdyba kviečia ne vien vy- i 
rus, bet ir moteris atsilankyti 
į susirinkimų. Moterų klūbe 
yra netoli du šimtai. J. L. J.

LINKSMAI UŽBAIGKITE 
PIKNIKŲ SEZONĄ

vaitis, Jančianskas.

Sekmadienį, rugp. L6 d., į- 
vyks išvažiavimas Marųuette 
l>arke (7C ir California Avė.). 

I Rengia ftv. Pranciškaus vie- 
Marąaette Park. Jeigu Į nuo|yno rėmėjų 3 skyrius. Vi- 

norite smagiai užbaigti šios kviečianiį atlankyti. Nuo- 
vasaros piknikų sezonų,- atvy- -irdžįaį praSoini visi gr;^inti

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus A. i'etkus. Telefonas 
Cicero 2109.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DISBŠJAI

gpeciMllatat Iškalime Ir Išdirki
me visokių rūšių paminklus ir 
(Tabokinius.

Mūsų Šeimyna spėriai lino Ja Ka
me darbe per šešias kartas.

Veskit* psmtnfclų rHkalas dm 
•lai su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE s

Vienas blokas 1 rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA »OI1 
BELMOMT 3185

, Office: lUI.LSiDK 3MS5
Alfred Roselll. pres. Vlncent ItOMelil, secr.

kitę šį sekmadienį, rugpiūčio knygutps 
26 d., į Marųnette parkų, kur1 

Rytoj 2 vai. i>opiet bus au-į ftv. Barboros draugija rengia

Raporteris

tomobiliuis jtnratlas.
I Kiekvienas vakaras karni- 
j vale bus pavestas atskiroms 
tautoms. Penktadienio vakaras
— grekanis, šeštadienio — pra 
neūzams, sekmadienio — len
kams, pirmadienio — lietu- 

i viams, antradienio — airiams, 
trečiadienio — čekams, ketvi
rtadienio — vokiečiams, pen- 

i ktadienio — italams.

savo paskutinį šios vasaros' 
piknikų. Komisija uoliai dirba, 
kad visi atsilankiusieji būtų 
patenkinti. Tat neužmirškite.

Komisija

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE

530 Vilimas Kazimieras 
53v Žilvičiui Juozui

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Po visų cicilistų karalaitės i te, jūs negalėjote paeiti iš ko- 

lekšinų, po mizerno kenno-^kios nors “aukštesnės rūšies’ 
šiauš, kati nors valandėlei pa- beždžionės, nes man, kaipo Sukakties paminėjime tiki- 
miršas sloginantį įspūdį, pra-’žvėrių karaliui, nėra žinoma, mos ims dahvumų daugiau 
ėjusį sekmadienį Bingolas nu-Į kad kokia nors žvėrių rūšis 
vyko į Brukfildų dienų ramiai Į būtų sugalvojus rinkti kara- 
praleisti, pasilsėti. Ibaeinant Į lių ir dargi — female. Gn*i- 
pro vieno liūto narvų, netikė-(čiausiai jūs paeinate iš kokios 

ten žemiausios rūšies apželt- 
kūnės, į kurių mūsų žvėrių

G R A B O R I A I : «.-i

kai 300,000 žmonių.

Bdlrbėjal aakitamts rBAa 
ir Gmbnamlų

Paminklą

tai už' ginlo storų 
— Alio!

VIETINIŲ SESERŲ MO
KYTOJŲ NAUDAI

Baviri &O metu prltyrti

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite plnlmia

Mes atlikome darbų daugeliui ij 
nių Cbk-a«oH Lietuvių.

Namas jau baigiamas renio 
ntuoti. Dabar geri paraptjonai

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju l»ldotnvė»s ktiopiclatisfa 
Reikale meldžiu atetšaektt. o mane 

darbą bOKte uiganėdfntl
VaL OANat MII arba Wl«

2314 W. 2ftrd PLf Ohioago

1439 8. 48th OI Cicero, HL

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieisama.

3319 Lituanica Aveuue
Chicago, 111.

Bingola- sustojo ir pažvelgė* pttMulis jokio atenšino nekrei- 
į liūtų. • pia. Aš esu karalius! Aš!

— Aš esu liūtas, žvėrių ka- — Taip kalbėdamas tu pats rūpinasi, kaip atmokėjus 
raliu , — storai kriokė liūtas, ( esi didžiausias kvailys, — su- skolų.
- ginėjau, ka.l jūs, cirilis-. Suko Bingolas. - Donforgot, Moterų Sąjungos 2 kuopa ir- 
««i. taip pnt turėjot karaliaus | mes esame neįlįstai, pirmei- g. di,(|a IwsUngQi k>(, pagc|. 
nnkitnns. Kų Brinkote! Ina,. Jei jūs, žvėrys, paamir- atmok8ti ako|, Tan, ti.

Mes išrinkome ne kara- ,lėliai, sau ,miegas nusikųstu- kt|||i rengia hlin.
lių, het karalienę, - poetiškiič. nė, ,r iš odos plaukus išsipe-' party r|1J?p ,, 7.3|) v#|
atsake Bingolas. jšiotumėt, tada ir jūs paimtu- ,.,k _ 4a,|k5|J ,822

Kųt! - dar storiau ir mėt mūsų priklod, - karalių 48|h ,., panRn 2-(. B||s 
rinktumėt iš female. g(.ry ,,ovanų visa.

(iernue! Geram! in,r*,serų namo remonto reikalams
šę« kriokė liūtas. Atėjai čia \"lsį kviečiami atsilankyti į 

paeinate, k«<l tokias kvailybes' bvntų kelti. Jei ne tie geleži- tll,nptą bunco party. Paremei-' 
darote’! , niai štakietai, už tok) mano j(. naudingų sumanymų ir iŠ-

Marks.'.s mokino, kad stono išne\ožijimų, visus jrfs veiksite savo tlėkingumų sesa- 
piiversčiau po medžius raičio- kurios taip gražiai auk-
tis!

— Bet, donforget, — nusi
gandęs kalbėjo Bingolas, — 
rn< s jau išsivystę: nei oda ap-

baisiau sukriokė liūtas. — Ka
ralienę! Tfu! Kur .pisų razu- 
mas! Iš kokios giminės jfls

mes, cieilistai, paeiname iš žvė 
rių giminės, iš beždžionės. Dr. 
Avižonis anais metais tikrai 
i u<V>, kati mes kįlę iš beždžio
nės Reikėjo tik metrikai su
rasti. Besiknistlamas jau buvo , ž/Jvs, nei uodegų...
daėjęa iki Gedimino laikų. Ale Į — Pradėjus raičiotis npžel- 
užčjo pasaulinis karas, taip ir I t.imėt ir uodegos atsirastų!! 
liko metrikai nesurasti. Į Gerauč! Gerauč! — kriokda-

— N’oser! — kriokė liūtas.! mas liūtas užšoko ant uolos 
— Jei tokias kvailybes daro-1 ir išsitiesė nugara į Bingolų.

•ėja šios parapijos vaikelius.

Ti kietų galima įsigyti pas 
komisijos nares: Stankienf, 
Hriubiene ir Skirienę.

Rengimo Komisija

GARSIKKINTES
“DRAUGE”

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 Ir BALSAMrOTOJAS 

PataraaviauM garas Ir nebrangus
718 W«t 18th Street

Telefoaee MORrae M77

J. F. BADŽIUS

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

r K

Visi Telefonai:

LIETUVIŲ ORABORnjR 
Palaidoja ui |2K.0A Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
«M W. 1Mb M. Trt. CAMal *174 

Cklcaco, IIL

Yards 1741-1742
lAHKUAM PIGIAU NEGU KITIa ;

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Aveųue

I.J. ZOLP
ORABORIUa Ir LAIDOTUVIŲ

VED*JA8
1644 W«rt 46th Street
TeL BOIJIrvard MM—MIS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...

REPublic 834*0
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tuo pačiu vardui

Tei. CICERO 2»l

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotu rimt, pilnan patarnavimo 
fallmas už <33.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. 50th Avė., Cicero, DL

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tol. Boulevard 4139

Trl. LAFkyette 857Ž

j. Liufevičius
CrahortiH

luotujMBala

k

Patarnauja Chlcatr- 
rnjn ir apylinkSJe.

Didelė Ir iraH 
Koplyčia dykai 

<U)0J Archer Ava,

J* a *



Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934
VYTAUTO DARŽE

■

115 St. tarp Crawford ir Cicero Avė.

VIETINES ŽINIOS į iš O. Kazragienės, 
California Avė.

4335 So.

!■■■

SULAUKĖ SVEČIŲ domaitis. Sykiu »bus didelis 
grand opening užeigos 2301 S.

4 draugijų komitetas prašiu 
kad visi nariai ir narės suneš-1

is, rugp. 24 d «1934

ii n i b n 1111 1 1 II! I UhIDl n

daš&

•/<*?%}

Dainuos dvylikos parapijų chorai, po vadovyste 
komp. A. POCIAUS. . • />■•. f*

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius ■ 
profesijonalus ir visus mūsų rėmėjus atsilankyti į ■ 
mūsų katalikų dienraščio “Draugo” Labor Day pik
niką. 1

Dienraščio “Draugo” Leidėjai
IKI

GRAŽIAI PAVYKO
Ind. Harbor. Ind. Praė

jusį sekmadienį įvyko Šv. Pra

mas suklastojo savo klijentų miškelin pasikarti. Tačiau ka- 
dokumentus, pasisavino jų pi-Irtis jam jau nebeteko, nes vie- 
nigus ir su padirbtais doku-. nas šaulys raitelis Marčiulionį 
mentais apgaulingai veikė. Už’ pavijo ir jį mirtinai nušovė.

Biznieriai Stočkai, 5159 S. Oakley avė. Savininkai K. A- tų pinigus už tikietus į sav01 nejgkaU8 parapijos visų drau- 
Morgan St., susilaukė svečių domaitis ir biznieriai Jurkau-, susirinkimus, taipgi dėkoja vi- Į įj piknikas Rengimo komi-
iš Phila., Pa. Stočkai užlaiko skai, kurie užlaiko valgomųjų 
didelę valgomųjų daiktų krau- daiktų krautuvę, 1957 W. 23 
(uvę; “Draugo” Labor Day St. visada pasižymi parapijos 
piknikui pažadėjo dovanų res- ir “Draugo” piknikuose. Pa- 
toranui. Širdingai ačiū. Rap. kviesta daug svečių. Juos pri-, 

imdinės J. Žurkauskas ir M.

siems, kurie prisidėjo prie pik
niko pasisekimo.

PADĖKA

RENGIASI ATOSTOGOMS Adomaitytė.

Brighton Park. V. Kuli-i Biznierius Kaupas, 2100 W.

Širdingai dėkoju dr. S. Bie- 
žiui už sėkmingų operacijų Šv. 
Kryžiaus ligoninėj; slaugėms 
už mandagų patarnavimų, kle-

tetas su klebonu ir draugijos 
E ° ! ne veltui ruošėsi. Žmonės, ku- 

Į riem tikrai rūpi parapijos rei- 
I kalai, suvažiavę, sulig išgalės, 
1 parėmė parapijų.

tai teismas jį buvo nubaudęs 
pusantrų metų kalėjimo. Išė
jęs iš kalėjimo Marčiulionis iš
važiavo į užsienį ir kurį lai
kų gyveno Paryžiuje ir Dan
cige.

Got mėnesio pradžioje i prieinama.

Tsb.

VALOMAS WASUINGTO- 
NO MONUMENTAS

WASHINGTON, rugp, 23. 
— Parengti pirmieji darbai 
valyti Wa8hingtono monumen
tų, kurs yra 555 pėdas auk
štas. Podraug jo visas pavir- 
sius bus pataisytas.

Šis darbas užims apie 140

ISRENDAVIMUI. Flatas 7
kambarių, gražiai ištaisytas.
Tinka daktaro, midwife, arba
kitos profesijos ofisui. Rendadi*nii ir kaštuos aPie l00’000

dolerių.

kauskas su šeimyna rengiasi' 23 St., penktadieniais svečius Bonui kun. Mačiulioniui už ap
atostogoms pas gimines Bur- dykai vaišina 
lington, N. J. Kulikauskai y-!
ra nuolatiniai “ Draugo”, ‘ Lai-!---------
vo’ skaitytojui ir uolus kole
gijos ir Labdarybės rėmėjai.

Rap.

kepta žuvim.
Rap.

ATSIIMKITE DOVANAS

Brighton Park. — Buvusiam

ATIDARĖ BIZNĮ

dovanos, kurios teko:
pirma — No. 157 elektrikinis

zas Grigoniai savam name, Į jaįkrodis; dovanų atsiimkite iš
2051 Coulter St., atidarė nan-|R AndreliūB 265O w rard
,ių biznį. Juosas yra pirmos,

• , , . . ! St. Antra dovana No. 407 ra-rušies barberys ir muzikantas.
_____ į nkų darbo lovai užtiesalas at-

Rugpinč.io 25 d. vakare pri-!«*mė tuoj piknike. Trečių do- 

rašomas prie biznierių K. A- vanų $5.00 No. 701 atsiimkite

West Sido. — Jonas ir Jun

Šv. Ražančiaos moterų dr 
gija, rugp. 26 d. ręngia pikni 
kų visiems žinomoj vietoj —

Washington pafke Pradžia
I _h„ 5 O __ • • Y. ...

jis grįžo į Lietuvų. Gyvenda
vo kartais Kaune, kartais Ma
rijampolėje. Liepos 31 dienų 
rytų, jis atėjo į Mariampolės 
vokiečių bankelį ir pradėjo 
kalliėti mokytojo Vyšniausko 
indėlio siekiančio 30,000 litų.

2203 W. Cermak Rd., 
Tel. Canal 1689

—

lankymų! ir dvasinį sustiprini- j 10 val ryto. Rvtečiami'burbo- !
mų, Šv. Kazimiero seserims: Į rieČiai įr & kjt|*įkoĮonijų sve- j reikalais. Bankelio vedėjui ji.

įteikė kaž kokį laiškų. Pradė-Geraldinai, Alfredai, Innocen- /.jai.dalyvauti piknike. Aš ma
tai ir Celestinai už dažnų ap nau, kad bus paskutinis šių 
lankymų, parapijos chorui, L 1 metų piknikai / V. T.
V. “Dainos” chorui, Aitučia- _____ 2____
ins (už patarnavimų, lankymų

4 draugijų piknike, liepos 29, ir doVanų), Sakalams, L. No-Į 
d , Miliausko darže, buvo duo- , kų šeimai, J. Klikūnams, Ga- 

ruckų šeimai, Kiupeliūtei, K. 
Žilvičiui ir visiems giminėm

ta trvj

jus jį skaityti, Marčiulionis

ir draugams už lankymų ir 
dovanas. F. Jasnauskaitė

NUŠAUTAS BUVĘS AD
VOKATAS MARČIU

LIONIS

Vaikinui reikalingas erdvus, 
šviesus kambarys prie blaivių 
žmonių, nebrangiai.

* A RŪKAS 
3119 Normai Avė.,

( bieago, III.

PARDAVIMUI šešių
atstatė revolverį ir sušuko: barių namas. Neatsakysiu' nė 
‘aš plėšikas, atiduok pinigus . ’ vieno teisingo pasiūlymo. Dė-

* -^,7

FOTOGRAFAS 
Atsidarė
4«tri)Bk». __
lywood Šviesomis.

•Srd ST.

nuo«av», mo- 
, studlo su Hol-

t

CoalCo.
Ąt«.

Katn. , 
«nli

taJuos j 
CO. ‘ Gausite

lei mirties apleidžiu miestų. 
Matykite savininkų bile po
pietį: ; ..f7''

5214 S. Emerald Avė.

Bankelio vedėjas nenusigando,
I ir griebė brauningų iš Marčiu
lionio rankų. Šis bankelio ve

dėjų pradėjo mušti. Kilo dide
lis skandalas. Matydamas, kari! 
nieko nepeš, Marčiulionis lei- 

! dosi bėgti link Vilkaviškio į 
šunskij giraitę. Policija, šau
liai ir gyventojai pradėjo haRADIO

Amerikos lietuviams pažįs
tamas iš jo važinėjimų po lie
tuvių kolonijas Kazys Marčiu
lionis, anksčiau buvo žymiu nditų vytis. Marčiulionis bėg-

----------- J studentų veikėju ir jau advo- Glumas žmonėms sakė, kad jau
Praėjusį antradienį Peoples katu. laciau beadvokatauda- nebeturėjo kų veikti, tai liėgu 

Furniture Co. krautuvių pas-^
tangomis, vėl buvo graži radi- į 
jo programa iš WGES stotie*.
Be gražios reprodukcinės mu- 
zikos, dainavo Ančiūtė ir a.
Čiapas — solo ir duetu. Pa 
rinktos dainos gražiai skam
bėjo. čalis Kepurė klausom* 
prijuokino rinktiniais juokais.

I Pranešėjas J. Krukas pranešė 
kokie yra dabar hargenai l’e 
oples krautuvėse. Be to, prano 
Šė, kas veikiama lietuvių tar , 

i pe. Žodžiu, programa buvo 
graži. Klausovas

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų RurOpų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienražčio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visas kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

JOHN B.
Lietuvis

-v

f. 2^

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Ikf f 

Psnedėllo, Seredoe Ir Pėtnyčlos
vakarais * Iki 9 

Telefonas GAMAI 117&
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas RRPnbUc MM

-■■m ,

geresnes anglis. nt ttk«au 
pinfrų.

-------- 5-----------
r ................................. . i

POFIKRUOJAM Ir PENTINAM
Atliekame visus namų dablnfmo 

darbus. Darbas pigus Ir uiUkrln- 
tas. 1914 m. popleros — be.

JOBEPH AUGAITI8 
t«os s. Mtn Am. Ooero, ru.

Tel. Lafayctte 9719

ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvėfc 
IZIDORIUS NAUSĖDA, savjninkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie-< 
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas įima 
į “Kaunu”. ' '/• =

ALEX ALEŠAUSKAS and SON

Radijo programos, kurias 
| leidžia Progress Furniture 
, krautuvė kas sekmadienio ry 
I tų iš stoties WGEK visus pa 
1 tenkina. Jos visados teikia ge
ros muzikos ir dainų. Taip bu
vo ir praeitų sekmadienį. Pro
gresą vyrų dueto dainos gra- 

j žiai skambėjo. Programo vedė- 
' jas, Jonas Romanas, jausmin 
gai padainavo “Kur bakūžė

j samanota” ir “Aguonėlės”.

X Z. R

Jonas Čižauskas, Šv. Jurgio parap., TMroit, Micb., vargo
nininkas, žymus muzikas - dainininkas sekmadienį dalyvaus 
M. VaiČūnienės pagerbimo vakaro programoj, lwi Šalie vieš
buty.

Kondensuotas pienaR gali 
išsilaikyti pesugedęs 25 metus. į

)

... Furnitūra and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
11M 80. TALMAM n. 

HM SO. ROCKWBI.b ST. 
Trt. RF.PtiMk-
Mm parduodam anglis M- 

mlaustom kainom. Focabnn 
tas M. R. |7.M tonas.
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