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METAI-VO

RIAUŠES IR ŽUDYNĖS S0 CAROLINO
STREIKO ĮMETĄS NEPRIPAŽĮ

STA ARB'TRACIJOS BOARDO
Jis nori, kad visi tekstilių 

fabrikai , būtų uždaryti
WASHINGTON, nigs. 6.--I WASHINGTON, rūgs. 6.- 

Medvilnės tekstilių streikuoju! Tekstilių darbininkų streiko
darbininkai Šiandien So. Ca 
rolina valstybėje sukėlė kru
vinas riaušes, per kurias žu
vo 7 asmenys. Bų.^), Augus
ta, Ga., šiandien mrė vienas 
darbininkas, kurs vakar buvo 
pašautas. Trion, Ga., gi va
kar du asmenys buvo nužudy
ti.

Šiandien So. Carolįnoj strei 
kininkų būriai puolė fabri
kus, kuriuose dirbo atsisakiu
sieji streikuoti darbininkai. 
Pasireiškė riaušės, įvyko krau 
jo praliejimas.

Apie tekstilių streikuojan
čių darbininkų riaušes prane
ša iš įvairių miestų jr vals
tybių. Streikininkų atakos nu
kreiptos daugiausia prieš

komitetas atsisakė pripažinti 
prezidento Roosevelto skirtų 
specialų arbitracijos (taikos) 
boardų.

Komiteto pirmininkas Gor 
man pareiškia, kad jis nepa-

PALEIS IŠ DARBO ADVOK. PIOtlETT AUSTRIJA PRIEŠ
MOTO KALTINAMAS

TAIP PLANUOJA PREĄL 
MUSSOLINIS

RYMAS, rūgs. 6.,— Itali
jos premjeras Mussolinis pla-

SU TRIMIS KITAIS 
PATRAUKTAS TEIS-

MAN

‘‘ G rand jury ” patraukė
nuoja pašalinti visas moteris teisman žudiko Dillingerio ad- 
iš pramonės įr jų vieton pas-1 vokatų globėjų L. Piųuett ir 
tatyti vyrus, kurių tarpe yra kitus tris jo sandraugus, tarp 
daug bedarbių. , kurių yra du. gydytojai, ku-

Apie tai rašoma paties p re- rie išdavė minėtų advokatų.
mjero organe Popolo d'Itali
ja, kurs leidžiamas Milane.

Šiam premjero žygiui yra
aiduos jokiai arbitracijai iki | jvį svarbios priežastys. Mo
lius perdėm uždaryti visi tek-! terų darbas pramonėje atit- 
stilių fabrikai ir šin streikan raukia moteris nuo namų ir 
bus patraukti visi darbinin- šeimos pareigų ir trukdo gy- 
kai, kurių daugelis šiandien ventojų skaičiaus augimų. Ki- 
dar vis priešinasi streikui ir ta — moterų vietas privalo 
užima streiklaužių vietas. . užimti vyrai.
Gorman pareiškia, kad prez.

Rooseveltas tikrai turi gerus 
norus, nori gelbėti vargstan
tiems darbininkams. Tačiau 
jo skirtas specialus boardas 
šiandien yra beprasmis, jei

Federalinis teismas nagri
nės jų bylų. Federalinė pro- 
kuratorija turi parengusi sti
prius kaltinimus prieš visus 
tuos Dillingerio globėjus.

NACIUS
PASIRENGUS SUTRIUŠ

KINTI SUKILIMUS
L.

VIENA, rūgs. 6. — Numa
tomas naujas nacių sukilimas 
Austrijoj. Tačiau • Austrijos 
vyriausybė šį kartų jau pasi
rengus bet kokį savo priešų 
sukilimų antkart sutriuškinti.

Vienos universitetas užda
rytas. Visos valstybės įstai
gos budriai saugojamos, vi
sur įtaisyti elektrikiniai aliar
mai.

STREIKUOS LADIES GAR-i 
MENT UNIJA

FILMŲ “ŽVAIGŽDŽiy” 
ALGOS

•WASHINGTON, rūgs. 6.~

UNISTAI ATAKUOJA 
STREIKLAUŽIUS

fabrikantai, .ignoruoja darbi- 
streiklaužius. Nes kaip ilgai ninku reikalavimus. Sterikas 
fabrikai turės pakankamų privalo uždaryti visus fabri-' mų su darbininkais, kurie pa- 
skaičių streiklaužių, darbas kus, o tik tada boardas galės sitenki na 85 centais už darbo 
bus vedamas ir tuo būdu strei kviesti abi .puses į derybas, .valandų. Ujusiai amatininkai

PASKELBTA GRIEŽTESNE SPA 
CENZŪRA LIETUVOJE

Niekais eina prezidento
A. Smetonos radėj

KAUNĮAS, rūgs. 6. — Lie- Uždrausta paduoti 1 
tuvos prezidentas A. Smetona ninku atvaizdus, I 
kitados žadėjo laikraščių lei- bių smulkmenas ir į 
dėjartis, kad jis panaikins tyrinėjimų pranešim 
spaudos laisvės varžymus. Šis
žadėjimas nuėjo niekais. Spau 
dos laisvė ir toliau ir dar 
griežčiau suvaržoma.

Sekant Vokieti j 
vyriausybės pavyzd] 
militarinis guberni

; sako laikraščiams, k 
Kauno militarinis gubema- ayMs nariŲ

torius (komendantas) paskel bMų 8pausdia
M naujas instrukcijas laik- miausio8e |aikraftčiu 
raščiams. Išaiškina ir įsako,
kas laikraščiams galima spau 
sdinti, o kas negalima.

Nauju dekretu pažymima, 
kad griežta spaudos cenzūra

NEW YORK, rūgs. 6. —'NBA administracija buvo pla'turi būt vykdoma dėl to, kad
International Ladies Garment' navus sumažinti filmų gamy-
Worker8 unijos valdyba nus
prendė, kad šios unijos na
riai, kurie dirba medvilnės

bos pramonėje mokamas dide
les “žvaigždėms” algas.

Randa, kad tas padaryti nė-
Carbide and Carbon Che 

mical kompanija Wh»tinge at 
naujino didelio fabriko staty- i to laiko neįvyks taika med

vilnės tekstilių pramonėje.

drabužių pramonėje, sustrei- ra galimybės nė su kodo pa
galba. Matyt, šis 
paliktas be nieko.

kuos spalių mėn. 1 d., jei iki| galbS. Matyt, šis planas bus

Kaune veikia karo stovio įs
tatymai, ir kad Lietuva turi 
neoficialų karo stovį su Len
kija.

Redaktoriai įspėjami, kad

Lietuvos vyriaus 
riai persisunkia vol 
cių principais. Jie 
laikraščiai ir šiaip 
vadintų prezidentų 
tonų ne prezidentu, 
riaugiuoju tautos vi 
kurie laikraščiai tai 
pildo.

Antai, Vokieti jo 
sukėlė triukšmų pri

laikraščiuose nebūtų spausdi- čins, kurie rašė į

kininkų kovai bus kenkiama.• šiandien gi kas čia gali pri- reikalauja 1 dol. 25c. ir jie
Daug triukšmo vyksta ir 

Naujojoj Anglijoj, kur yra 
svarbiausi įvairių audinių 
centrai ir kur per ilgiausius 
metus vyko darbininkų išnau
dojimas.

imti kokius nors to boardo streikuoja.

Valdyba apskaičiuoja, kad 
streikas palies iki 175,000 
darbininkų (siuvėjų).

JAPONAI KALTINA 
PAČIUS BOLŠEVIKUS

narni koki dviprasmiai, arba 
išdavikiškos minties straips
niai ir žinios. Uždrausta lai-

mirusį Hindenburj 
žai — apie Hitlei 
grindos ministeris

kraščiams spausdinti žinias, tai skandalu ir įsai
atvaizdus ir karikatūras, ku-1 čiams, kad jie dau,
riai s nepalankiai galėtų būt tų apie “vyriausi

sustatytus taikos planus. Dirbantieji yra streiklau-
Nežiūrint to streiko komi- šiai ir streikuojantieji puola

te to nusistatymo, prezidento 
skirtas specialus boardas ry-

juos vykstant jiems į darbų 
ir iš darbo. Apmušta keletas

NEBUS DIDINAMA PIENO 
KAINA

toj susirenka posėdin Washin streiklaužių, 
gtone. Šio boardo pirmininką | Uarba8 ka<Jangi

WASHINGTON, rūgs. 6.-13™ New Hampohire vaĮsty- • 8tai0,n|( fabrikl} 100
Tekstilių darbininkų streiko Fės gubernatorios J. Winant \į,lk|uotų specialių policmo- 

Kiti du šio boardo nariai nij
yra: M. Smith iš Atlanta, Ga., Kompanijn praneSa, kad 
ir B. Ingersoll iš New Yorko. artimiau8iomi8 dienomis apie 

i 1,090 darbininkų (streiklau-

komitetas apgaili kraujo lie
jimų pietinėse valstybėse. Pa
reiškia, kad kai kurie streiki
ninkų vadai, matyt, netekę 
galvų ir bus imtasi prieš 
juos priemonių, kad juos pa
tvarkius. "

PAŠAUNAMI Iš KOMPA-
Oliuos namvIMBH

WASHINGTON, rūgs. 6.- 
Žemės, ūkio administracija 
nusprendė, kad Chicagos plo
tuose pieno gamintojams ūki
ninkams nebus didinama kai
na už parduodamų pienų. Tad 
ir Chicagoj pienas nebus 
brangesnis.

TOKIJO, rūgs. 5. — Japo- 
, nų vyriausybė oficialiai už- 
| gina sovietų tvirtinimus, kad 
Į vykstantieji Mandžiūkuo val
stybėje sovietų valdinių ge
ležinkelininkų areštavimai y- 
ra japonų darbas.

Tačiau japonų vyriausybė 
pareiškia, kad ant rytinio ki
nų geležinkelio visokį smuikų 
vykdo patyB bolševikai.

vadų” Hitlerį. 
Pagaliau militai

I

vaizduojama kariuomenė, po
litiški ir ekonomiški krašto 
interesai, arba kas galėtų į- ' mendantas nusprem 
kisti patriotinius jausmus ir laikyti laikraščiai p
krašto autoritetų.

Taip pat suvaržomos žinios
laikymo peri j odų i 
leidžiami, kad ir f

apie įvairias piktadarybes, tais jų vardais.

MIRĖ BOLŠEVIKU AUKA

Komitetas pasiūlo priemo
nę, kraujo liejimo išvengimui.
.lis nori, kad visi tekstilių fab
ritau būtų uždaryti ir jų sau-1 8“"™ 18

' pavertas patiems ■ streikuojančius darbin.nkus.
Įsakyta, kad per tris dienas 

____  jie su savo šeimomis išsikrau

NUTRAUKTAS STREIKAS
KAUNE SPROGO DVI 

BOMBOS

BANGOS SUGRIOVĖ 
PRIEPLAUKĄ

gojimas 
streikininkams.

VYKSTA LOKAUTAS

MOBILE, Ala., rūgs. 6. -i ALIUMINO PRAMONĖJE
| Tekstilių fabriko vedėjai pa- _________
šalina iš kompanijos namų

stytų kitur.

■v
KAUNAS. - Kylant keturių 

lėktuvų ūaikintuvų eskadrilei

L0NG BEACH, Cal.,jugs. 
6. — Ramiojo vandenyno han 
gos vakar staiga pakilo ir

KAUNAS. — Gimęs 1880 
ra. Juozas Kazakevičius buvo 
įšvęstas į kunigus 1912 me
tais Mogiliavo arkivyskupijo
je. Pastaraisiais metais suim
tas išbuvo bolševikų kalėjimuo 
še, kame ir gavo nebeišgydo-

MAŽINA BAUSI 
NEMOKAMUS I

ČIUS
Cooko apskrities 

Nash paskelbė, kac 
pus sumažinamos 
užtęstus 1932 me1

PITTSRURGH, Pa., rūgs. i* Kauno aerodromo atakuo-
,x. „ .« Įčius. Paprastai, b«

mų džiovų. Negalėdamas griz-' . -. ..vienas nuošimtis t

C’hicago Cleaners and Dy- 
ers sąjunga paskelbė lokau
tų — sustabdė darbus. Tas 
ištinka apie 2,500 darbininkų.

Sąjunga tuo būdu protes
tuoja prfeš kodo vykdymo au
toritetų, kurs nepatraukia tie 
son nepriklausomų šiai sujunk

MILŽINIŠKAS DINO* 
SAURAS

6. — Streikuojantieji darbi
ninkai susitaikė su kompani
jomis aliumino pramonėje ir 
nutraukė streikų. Apie 10,- 
000 darbininkų grįžta darban.

NEW YORK, rūgs. 6. — 
Amerikos muziejaus Sinclair

PAŠAUTAS PREKYBOS 
BOARDO NARYS

ti poligone taikiniams, vieno 
lėktuvo bonųbalaidyje, matyt, 
nuo riedėjimo žeme įvyko te
chniškų mechanizmo sugedi
mų. Nuo blaškymo ore Nemu
no ir Neries santakoje apie 
516 vai. 50 min. iŠ bombolai- 
džio iškrito 3 bombos mažo 
kalibro. Esant stipriam vėjui, 
bombos buvo nuneštos į Dau
girdo gatvę, Senamiestyje.

šiais pakraščiais padarė mil
žiniškus nuostolius. Sugriau- ti iš Rusijos, jis buvo pagili-'
ta Pine prieplauka ir suga kęs Rusijoje ligoninėje, bet

nų užtęstų mėnesį

dinta kita. Kol kas bangų pa
sireiškimo priežastis nežino
ma.

RUOŠIAMI ARKLIŲ KAUS
TYMO KURSAI

Nuo rugsėjo 1 d. Kaune že
mės ūkio rūmai ruošia dviejų 
mėnesių arklių kaustymo kur

imti tik pusę vien 
čio, kad tuo būdu 
žmones, kad jie gi 
kėtų mokesčius.

Kadangi tas yri 
narna su valstybėj 
įstatymu, tai bus k 
gislatūron, kad ji 
pakeitimų įstatyme

netrukus Sovietų administra
cija jį vis dėlto kad ir ligonį 
atgabeno į Lietuvą. Čia jis 
liko tuoj padėtas į Panemunės 
sanatorijų. Jo išlaikymu bei. 
gydymu .rūpinosi tam tikras 
globos komitetas iš Rusijos 
grįžusiais rūpintis.

S. mėn. 12 d. aprūpintas šv. 
Sakramentais 3^ vai. popiet 
jis mirė.

i Utilities namuose, viduroie-
<1in«»«uro ekspedicijų, vuda. ,,^ Takar n(,žlnomag, __ _____ __________________ _____ _____________
dr. Bamum Brown pranešė, Į ar kag kitas, pašo- Į Apžiūrėjus vietųi 17 vai. 30 sus. J kursus pageidaujami ar-
kad Big Horn kalnuose, Wyo į pgų p^y^g boardo na-! nrin. rasta, kad viena bomba I kliu kaustymo darbų jau dir- 

rį R. Labarthe. nukrito ant vandens kelių ruo bę. Nepasiturintiems kursan-
I žo namo stogo ir nesprogo, tams bus duodama po 50 litų

minge, kur ekspedicija darogai įmonių, atliekančių pigiau1 ,
drabužių valymo ir dažymo'r“ta J,rieS1’t0
darbus. rinio milžiniško tvarinio, va

dinamo “dinosaurus,” kaulai. 
IŠ rastų kaulų sužinota,

Iš Lietuvos į Angliju iSvež- Dvi bomborg nukrito ant kai- per mėnesį pašelpos.

MANTLA, F. S., rūgs. 6.- 
Didelis viesulas ištiko Luzo- kad tas tvarinys buvo apie
no salų. Tūkstančiai žmonių 
neteko pastogės.

t

ta pereitų savaitę 210,250 kg.

50 pėdų ilgas ir svėrė apie 
15 nuoš.

bekonų, 2325 kg. konservų; 
4,135 statinaitės ir 1,796 dė
žutės sviesto ir 746 dėžės kiau 
šinių. | į

myninių medinių sandėlių ir
sprogdamos užmušė veršį ir Ties Lockport, III., perka-

BĘRLYNAS, rūgs. 6. — 
Vokietijos eksportas per ket
verius metus sumažėjo 51 
nuoš.

ŽENEVA, rūgs. 
kija dirba, kad g 
T. Sąjungos taryl

ORĄ!
sužeidė karvę. Vienam pilie- san įsirito automobilis, žuvo
čiui bombos skeveldra sužeis- 

* ta ranka.
vienas vyras ir dvi jaunos 
moteriškės. <

CHICAGO IR J
SK/ITYKrrF TR PLATTO — Šiandien numa 

KITĘ “DRAUGĄ” ra; popiet kiek šil

v



s« ——* - ■ M, taių ii
w^r. 7 d., 1934

“DRAUGAS"
tins kasdien. ttakyrua sekmadlealua 
CERATOS RAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
•< •0. Pusei metų — »I.6O; Trims mėnesiams 
Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
iar: Metams — f?.00; Pusei* metų — fė.tlO. 
.•te.
I kainos prisiunčiamos parelkalavua 
trbiams Ir korespondentams raitų nefrežlna, 
gaktai padaryti Ir nepnslunčlama tam tlks-

prtima — nuo 11:00 iki ll:0t vaL

sienių, ar ekonominę, neleisti kritikuoti vy-j 
riaosybės klaidas ir jos darbams nurodyti 
tinkamesnius kelius, yra kenksminga pačiai 
valstybei. ‘(

Dar griežtesnis Lietuvos spaudos lais
vės varžymas reiškia, kad tautininkų dikta-

•V
n«t hDANRje

Mes, Amerikos. lietuviai, su į artimesnius santykius su ki-. 
pasididžiavimu dažnai kalba- j tų valstybių aviacija ir, kas 
nie apie Darių ir Girėnų. Jie

tūros pozicija ftestiprėja, bet silpnėja. Ji te-i Amerikos lietuviai ir jų žygį

Lituaniką, kuri "buvo Žymiai
sunkesnė.

Tie 3 lėktuvai aplankė Šve
dijos, Danijos, Olandijos, An
glijos, Prancūzijos, Italijos,

PATINKA
Kaso Andrius Šnipas

ftii sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

•DRAUGAS”

THUANIAN DAILI FBIEND
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.

JPnONS: One Tear — »0.00; 8tz Montls 
Three Months — >2.00; One Month — 76a 
■ One Tear — >7.00: 81z Months — ><.••;

6l. *1)RAUOA8" brtags best reonlta. 
on appllcatlon.

O&kley Avė., Chicago
BB

idk> ■CSa
HENOS KLAUSIMAI

------ -
ADAJO. BET NEISTESAJO

is metais Lietuvos tautininkų vy- 
spaudos atstovams padarė pareiški- 

edėdama panaikinti spaudos cenzūrų, 
praėjo keleri metai, tos cenzūros ne 
Sėmė, bet, šiomis dienomis atėjusio-C1 a ■ •
©ims iš Kauno, žymiai paaštrėjo, 
iro Tribufne korespondentas p. Donald 
lAeša, kad Kauno komendantas išlei- 
uhų, kuriame nurodo laikraščiams ko
tų jie negali spausdinti.
(ji: parėdymu griežtai draudžiama Įai- 
itat rašyti prieš diktatūrų. Nevalia kli- 
kariuoYnenės, vyriausybės ekonominės 
km politikos. Vokietijos nacių pavyz- 
tkonia laikraščių redaktoriams žymio
je dėti vyriausybės atstovų kalbas, 
is uždarytiems laikraščiams dfaudžia- 
ti pakeitus kitų Vardų.
tirtos spauda laistės neturi. Jai neva- 
hfetati aktualių valstybės reikalų ir 
»ti kad ir didžiausių tyriaūsybės klai
dų gana daug pasitaiko. Ji tik galį 
skelbti tai, kų priduoda pati vyriau-

besiremia kariuomenės viršūnėmis, kuriose 
taip pat yra pasiskirstymų. Tai parodė Vol
demaro pasikėsinimas nuversti Smetonos ~ 
Tūbelio vyriaūsybę ir uždarymas į kalėjimų 
iki gyvos galvos gen. Kubiliūno, buvusio ge
neralinio Štabo viršininko.

LIŪDNOS ŽINIOS VILNIUJE

Iš Vilniaus krašto mus pasiekia labai 
liūdnos žinios. Ten. lietuvių vargai nemažėja, 
bet didėja. Juos palietė bado šmėkla. Skur
das neapsakomai didelis. Iš lenkų valdžios 
pusės paramos nesusilaukia.

Nežiūrint tų visų medžiaginių sunkeny
bių, vilniečiams tenka kęsti ir dvasinis skur-, 
das. Lenkai viskų daro, kad tik užgniaužti 
lietuvių veikimų. Dėl to jie persekioja visus 
tuos, kurie dirba lietuvių tautinį darbų. Štai 
neseniai jie ir vėl uždarė keturias lietuvių 
mokyklas. Tuo savo žygiu lenkų valdžia už
davė labai didelį smūgį Vilniaus krašto lie
tuviams.

Jei kada buvo reikalinga Vilniaus kraš
to lietuviams pagalba, tai dabar. Amerikos 
lietuviai, kiek tik galėdami, turėtų padėti sa
vo broliams vilniečiams. Netoli jau ir spalių 
mėn. & d. (Vilniaus užgrobimo diena). Visų 
kolonijij veikėjai turi pasirūpinti tų dienų 
surengti pasinius lietuvių mitingus, apsvaT- 
styt Vilniaus reikalus, parinkti vilniečiams 
aukų, platinti Vilniaus pasus ir ženklelius.

rėmė patrijotiškoji Am. liet. 
visuomenės dalis. Tad mums 
ypatingai malonu pabrėžti, 
kad du amerikiečiai 1933 m. 
perskrido Atlanto vandenynų 

Į ir tragiškai žuvo prie pat Lie
tuvos. Tas jų žygis giliai su
jaudino mūsų tautų ir labai 
nustebino visų pasaulį, net ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
priešus. Tuo dviejų amerikie-

svarbiausia, 3) progag&oti Lie Austrijos, Čekoslovakijos, Ve- 
tuvos valstybę ir jos aviacijų.. ugrijos, Rumunijos sostines ii 
Pirmasis tikslas siekta iš nia- Jar Rusijos miestus Kijevu if 
ndagumo, antrasis — valsty
bių tarpusavio naudos sume
timais, o trečiasis lietuviams 
pats svarbiausias. Bet argi ura
sų mylimoji Tėvynė jau yra!miestuose Lietuvos lakūnai bu 
tiek pažengusi priekin, kad

RAMYMA3, TAI ŽAISLAS 
FONUI OFFENHEIM

» pats korespondentas p. Donald Day 
, kad Lietuvos laikraščiai yra maži 
jie be vyriausybės ųr šiaip jau kokios 
Ss pagalbos negali išsilaikyti, bes ne- 
Caitytojų teturi.
ikū, kad laikraščiai, griežčiausia ren
iui ir neturėdami laisvės negali gerai 
i ir daug skaitytojų turėti. Žmonės 
ža- tokips spaudos, kuri- nuolat giria 
, nesiskaitančių su tautos valia ir den- 
jos paramas klaidas, negalinčių pasa
gos žodžio ten kur reikia, kada rei
dam reikia.

... .
š suprantame, kad spaudos laisvė ne
ri tokia plati, kad jai būtų leista ardy- 
lybės pagrindus, kurstyti žmones, dir- 
tetybės priešininkų naudai,; donorai i- 
isuofoerię. Bet drausti jai rašyti apie

Amerikiečiams ir mums, 
tuviams, pasekėjams E. Phil
lips Oppenheim raštų ir kny
gų jo vardas tiek žinomas, 
kiek anglams. Per 40 metų jis

• , .. , , mūsų romansinei vaizduoteivo iškilmingai aukštų valdo- * .
... • .. • , • , teikė peno savo knvgoims. Jisvų, lUflsų pasiuntimų bei kon r ...

, .. ..... yra parašęs virš 160 novelių,sulų, svetinių lakūnų ir visuo- h v
menės sutikti, vaišinti ir ap , Oppe»l>«m mėgsta gyveni- 

' mų ir iš jo semia savo chara-

Maskvų. Be to, lankėsi prau- 
cūzų mieste Marsolėj ir italų 
Udine. Ta kelionė siekia 6300 
mylių. Minėtose sostinėse ir

lie

jau gali net pasigirti kai ku
riais dalykais prieš kitas se- 
nųsias valstybes Taip! Lietu
va gali girtis ir didžiuotis sa-

čių žygiu galime ir turim di-, vo laimėjimais jaukiausioje te 
džiuotis. Tačiau turime geriau 
suprasti ir tinkamai įvertinti 
ir kitų lietuvių lakūnij žygį, 
kuris įvykdytas’ 1934 m. Am. 
liet. spauda be ypatingo entu
ziazmo minėjo trijų Lietuvos 
lėktuvų skridimų aplink Eu- 
ropų. Pasvarstykime tų įvykį.

Birž. 25 d. iš Kauno išskri
do 3 lėktuvai: karo aviacijos 
viršininkas pulk. Įeit. Gustai
tis su žvalgu kap. Namiku, 
antru lėktuvu lakūnas kap.
Liorentas su žvalgu Įeit. Mar
cinkum, 3-iu — Lietuvos avi
acijos “triksų” čempijonas 
lak. Įeit. Mikėnas su mek. Ri
mkevičium. Išlydėti susirinku
siai vyriausybei, karo vadovy
bei ir visuomenei pulk. Gus
taitis pareiškė, kad kitados

dovanoti' ordinais. Visi kita 
taučiai stebėjosi jaunos Lie 

knikos bei susisiekimo šakoje j tuvos lakūnais, lietuviškos ga 
— aviacijoje. Nesenai laisvę! mybos lėktuvais ir pačiu kon-

Jau laikas pradėti ruoštis prie to svarbaus gaHnga mūsų valstybė buvo
darbo.

BLAIVYBES REIKALU

Praėjusio mėnesio pabaigoje įvyko Lie
tuvių N. K. Pilnųjų. BlUivrnmkų seimas Nau
joj Anglijoj. Jife praėjo nedaug mūsų viaaome1 
ftės tepastebėtas. Taip įvyk© dėl te, kad b/aū 
vnrinkų jufftjimas mūsų tarpe yra visai silp
nas. šios organizacijos kuopos teveikia tik 
keliose kolonijose. Spauda taip pat permažai 
tevaro propagandos žmoniij blaivinimo rei
kalu.

Mūsų manymu, turėtų būti kitaip. Lietu
vių blaivininkų organizacija tarėtų būti ne 
Vfenos kurios, bet visų Amerikos lietuvių ko
lonijų organizacija. Spauda sistematingai tu
rėtų nurodinėti alkoholio kenksmingumų. J 
tų svarbų darbų reiktų įtraukti mūsų gydy
tojai ir kiti profesionalai.

kaimynų pasidalinta dėl to, 
kad trūko stiprios tautinės 
vienybės; dabar1 atgimusi Lie
tuva mažutė, apie kurių ne
daug kas žino; dar yra tokių, 
kurie net abejoja dėl mūsų a- 
teities. “Mes tad ir skrenda 
rūe lėktuvais, savo rankomis 
pastatytais, parodyti, kad mes 
galim© dirbti ir gyventi! ” Mi- 
nisterio pirmrnittko pavaduo
tojas Šilingas palinkėjo: “Skri

atgavusi lietuvių tauta davė 
pasauliui ne tik Atlanto nu
galėtojus Darių ir Girėnų; ji 
davė ir pačių lėktuvų tobulin
to jų: inžinierius Dobkevičių ir 
Gustaitį. Pirmasis pagamino 
DOBI lėktuvo 3 tipus ir, savo1 parodė 
išradimo lėktuvu skrisdamas,
1926 m. užkliuvo už medžių K 
žuvo. Abu baigė bene aukščiau 
šių Europoj aviacijos inžinie
rių konstruktorių mokyklų Pa
ryžiuj. Gustaitis padirbo net 
6 tipų lėktuvus: sportinius, 
mokomuosius ir žvalgomuo
sius. Ligi šiol Lietuva lėktu
vus pirkdavo Anglijoj, Itali
joj, Čekoslovakijoj, Vokietijoj.
Bet šiemet Lietuvos karo avia- 
cijon įvesta Gustaičio konstru
kcijos lėktuvai; tad mažiau

struktorium. Skrido tik 3 pi
lotai; jei kuris iš jų būtų su
sirgęs ar kokiai nelaimei iš
tikus, nebūtų buvę pavaduo
tojo, bet jokios nelaimės ne
įvyko. Tie lietuviški lėktuvai 

savu kokybę: labai
greiti ir ištvermingi, nes pa
imti iš Lietuvos aviacijos ir 
nepritaikinti tolimam skridi
mui. Lietuviai pirmų kartų 
lankėsi tolimose valstybėse: 
kitų kraštų (net Amerikos) 
lakūnai dažnai nuskrenda to
liau iš savo krašto pasirodyti 
Tad skridimo tikslas pasiek
tas: lietuvių lakūnai ne tik 
pasirodė ir apsilankė didžio 
se Europos valstybėse, bet ir 
parodė savo išradimo bei dar 
bo lėktuvus, kurie puikiai iš

pirks užsieniuose. Tai labai; bandyti tolimu skridimu, dar-
reikšmingas įvykis. Lietuvos 
karo aviacijos dirbtuvės jau 
tiek patobulintos, kad labai 
gerai pagamina lėktuvus, dar
gi pačių lietuviu sųkonstpio- 
tus! Jų pagamintos lėktuvų

gi keliais atvejais skrendant 
per jūras. Tai yra didelis ir 
be galo svarbus garbingas žy
gis ir kartu reikšmingas lie
tuvių laimėjimas aviacijos sri
ty. Lietuvių lakūnai pasiekė

dalys nieku nesiskiria nuo ki-1 garbingos aukštybės: 1933 m.
tų kraštų senųjų dirbtuvių da
rbo. Štai, kiek lietuvių nužen
gta aviacijos pramonėje!

Minėti 3 lėktuvai, apskridę

ji hus vi^^^ūž^dpy-ana.

E. Radv's
1MILIJUS

MEAUft FERSf»t0

Komp. J. Žiletičius ir jo draugai 
gonininkai New Yorko ir New. JeTsey valsty
bėse komp. A. Pociui įteikė lietuviškas kank
les, specialiai atvežtas iš Lietuvos. Tai graži

skite pasaulio padangėmis, Lie
tūtos ereliai, skleiskite mūsų i Europų, yra lietuvio (Gustai 
tantos vardų rž Lietuvos ho- j čio) sukonstruoti ir lietuvių 
rizonto, didinkite lietuvių ga
rbę tarp tautų ir kraštų”. Kra 
što apsaugos ministeria gen.
Šniukšta pasakė trumpai:
“Skriskite laimingai, grįžkite 
garbingai!” Ir tie 3 lėktuvai 

var' išskrido: 1) pasisvečiuoti pas 
tų valstybių lakūnus, kurie 
pirma lanKėsi Lietuvoje ir net 
kurie dar nesilamtė, 2) stfeiti

Darius ir Girėnas, o 1934 m. 
Gustaičio lėktuvų trejukė. An
tram skridiniui per Atlantą 
rengiasi ir Lituanika II. To
kios garbingos aukštybės avi
acijoj dar nepasiekė nei suo
miai, latviai, estai, lenkai ir 
kt.

Džiaukimės ir didžiuofcimėg 
savo ereliais! Tinkamai įverti- 
nkim šių metų liet. lakūnų lai
mėjimų. Ta proga siųskim Lie-

rankomis pagaminti! Ir koki 
geri! Tai ANBBO IVf įkrau
tas lėktuvas sveria 4945 sV., 
greičiausiai gali skristi 190 
mylių per valandų; turi angli
škų motorų (Bristol-Pegasus
2L2) 580 arklių jėgų; prope-į tuvos karo aviacijai sveikini- 
leris apsisuka 2300 kartų per | mūs ii nuoširdžius linkėjimus, 
ftdnutų. Taigi, šis lėktuvas j Tegu ji stiprėja, tobulėja ir 
greitesnis už Dariaus - Gifėrio’ garsėja Iaiųtėjimalsf Jurgita

klcrius. Viename pasikalbėji
me su raporteriu, Oppenheim
sakė:

-- Rašymas, tai žaislas man. 
Rašymas man - golfas golfinin 
k ui ar žvejojimas žvejui. Aš 
daugiausiai dirbu ore, sėdėda
mas ant viešbučio verandos 
Mediteranų jūrės pakraščiuo
se. Per kokias penkias valan
das aš savo novelę bei apysa
ką diktuoju savo stenografei. 
Ir taip varau savo darbų, ne- 
žinodamasy-kHomet pabaigsiu 

Į savo pir-is»į apysakos dalį ir 
j kokia bus užbaiga. Ši diktaci- 
1 ja tęsiasi per kokias keturias 
savaites ir apysaka neaptašy
tai gatava.

Aptašymas ima kokias tris 
savaites. Taigi, savo novelę pa 
baigiu į septynias savaites”.

Kai Oppenheim nerašo, tai 
jį rasi golfo aikštėj. Jis gimė 
Anglijoj pirklių šeimoj. Mažas 
būdamas pradėjo rašinėti. Ma
tęs odlninkysfčs biznį, atvyko 
į Ameriką, apsivedė su jauna 
bostoniete, kuri ligi šių dienų 
tebėra jo herojus. 
r K«dd ‘LKhv'dj Bei Amerikos 
lietuvių tarpe atsiras toks ge
nijus rašytojas kaip E. Phil
lips Oppenheim. Amerikiečiai 
lietuviai rašytojai, imituokime 
tokius, kaip rašytojas Oppen
heim. Iš Amerikos lietuvių an
glų spaudoj tik kelis teturi
me atstovus, pavyzdžiui, Misa 
Pliyllis DugaUne, lietuvaitė, iš 
Penrhsylvtflria, kuri amerikie
čius skaitytojus suįdomina sa
vo kūriniais “Comnopolitan” 
ir “AmeTicnn’^ žurnaluose.

Lietuviai amerikiečiai turi 
talentų! Tik kiekviena proga 
rašykime ir rašykime. Rašy
mas tebūūa mums kaip žais
las!

. . t .o

TOJAE

okiečhj kaMto Vertė J. Nartickaif)
P (fęmė)

ČClJUS: Aš vėl įsikvėpiau; jis 
gjo; aš vėl laimingai sugrįžau. Aš 
hra tapė... (Ten Šieme guli katė). Ar- 
« ir ftmfas prirengė kų tai gražaus, 
labai iicrrėčiart sužinoti jų paslaptį, 
itfpf Tu mano makaulė surink visų 
pudrinių ir sakyk rrian, kaip aš... 
. aš bėgu pas Virginijų. Jis visa 
|ir,?. ftfrfa ir jis šioj istorijoj žais 
» (Nori įiieiti, bet sutinka Iaucilijų).

fc, XII SCENA
ir bevuaia, vėliau

lUClLlJUS: Emilijus mano šaukiat 
įrrdama^ ir vėl išeidamas).

sau): Kų jis nori daryti? Vistik eiritt pir
ma pas Virginijų. (Išeina).

LIUCILUUS (pufe sau, tuo tarpu į- 
eidamas pastebi Emilijų): Kaip šių dienų 
nelaimės jį parbloškė!

EMILIJUS (liūdnai): Štai aš, LiucU- 
lijau; ko tn reikalauji?

LIUClLUUS: Šit! rutulys tau. (Par
duoda jam).

EMILIJUS: Ciesoriaus antspauda. Ko 
nori iš manęs Trajanas? (Išvynioja ir 
skaito:) “Trajanas siunčia Emilijui savo 
linkėjimus. Fartai iš naujo peržengė mū
sų valstybės sienų, f^egijonai jau stovi pa
siruošę ir lankia vado. Nė vienas netinka 
šiame dalyke taip kaip tu, ir dėl to nutarę 
mes su senatu ir paskyrėtu tave šio žygio 
vadovu. Lik sveikas!” Ar galėjo ateiti 
toks įsakymas? Ar gi aš turiu iškeliauti 
palikdamas sūnaus reikalus neišspręstus?

ę L1UCILIJLK: Ciesorius tnomi gutei- 
' kia daug garins!

EMlbULS: Tebūnie taip, aš iSpildv-
JlJTŠ (pats saJ): Aš taip pat , shi j© valių, o tau pavedu rūpintis mano 

i, kad nesuki h* dy tų mano tyri-’-1 skftuĖh... ^fsicik su juo kaip sn mylimu. 
^Garsiai) Tpifjau! (Eina prie d ; UDCIbUCS: Tu dabar esi sujandtnsujanduv-

tuoj grįžta ir kalba pats J tas ir inah pavųdi laisvai jį pasmerkti.,.

} ’f f’ *’''‘■•k-'*’/'

bet jei jis liks nužudytas, tu man prikai
šiosi.

EMILIJUS: Nebijok... aš tavim vi
siškai pasitikiu.

LIUCILUUS: Aš rhanau, būtų ge
riau, jei tu puta prješ savo iškeliavimų 
šį dalykų pabaigtum/ Gal tau pasiseks, jį 
atitraukti nuo jo tikėjimo... Jau pati mi
ntis, kad jo tėvas turi pasmerkti, bus 
nepakenčiama, kad jis jų priimtų.

EMILIJUS: Bet ar turiu būti aš sa
vo sūnaus persekiotojas ir žudytojas?

LltCILIJUS: Ar tave Brutas nepa- 
mokė, kad net Romos garbei turi paauko
ti sūnų?

EMILIJUS: Prakeiktas likimas! Pre
fekto, t(t nugalėjai. Nuleisk mano sftnų< o 
aš skubu į karų, knr ir aš tikiuosi pabai
gti savo gyvenimų. Tarne! Atvesk čia Vir
ginijų!

LIUCILUUS: Nesiskubink! Dar pa
lauk! Dar aš noriu pamėginti, gal priver
siu jį svyruoti.

EMILIJUS: Veltui šis vargas. Tėvo 
balsas- į jį nepaveikė, o tavo...

LIUCII/MUS: Bet dar turiu viltį. 
Vienai valandėlei pasišalinki (Emilijus 
pasišalina). *

< a* ... -

XIII SCENA 
Lraeihjus ir Virginijai

LIUCILIJUS: Koks malonus berniu
kas! Ir turi žūti kaip prietarų auka.

VIRGINIJUS: Kam aš reikalingas?
LIUCILUUS: Klatisyk, Virginijau! 

Aš tave myliu kaip tėvas ir dar daugiau. 
Aš esu Romos prefektas ir mano galybę 
žinai. Aš noriu duoti tau patarimų. Ar 
nori tu jį pildyti.

VIRGINIJUS: Tik sakyki
LIUCILIJUS: Aš ir tavo tėvas tavo 

pasmerkėm jei ta liksi atkaklus. Žiūrėk, 
tu turi pasakyti tik vienų žodį.

VIRGINIJUS: Šį žodį ištarti uždrau
džia mano Dievas.

LIUCILIJUS: Klausyk; taigi tik taip 
pasiruošk, kad pagarbintum savo dievUR, 
aš užtikrinu, tu būsi laisvas ir gyvensi 
laimingai.

VIRGINIJUS: Veltui prefekte! Aš 
niekados neliksiu neištikimas savo reli
gijai.

XIV SCENA
Karilijm ir buvusieji, vėbau dto kareiviai

EMILIJUS (įeiria supykęs): Aš ne
meluoju. Kareiviai, veskite jį į kalėjimų; 
ten jis tegu laukia užtarnauto sprendinio.

(Du kareiviai ateina ir supančioja Virgi
nijų; Emilijus stovi nepajudinamas).

VIRGINIJUS: Mano Dieve, būk sp 
manim ir apšviesk mano tėvų (kareiviai 
išveda).

Uždanga.
Ketvirtas veiksmas

Kalpurnijaaa sodas. (Brėkšta)
I SCENA

Oktavijus vienas
OKTAVUUS: Virginijau, mano bran

gus Virginijau 1 Tavo tėvas uždarė tave 
į tamsų kalėjimų! Tu esi dar toks jaunas, 
toks silpnas, Uiesenai dar krikščionis. Ten 
tu gali tikėjime susvyruoti... O aš nieko 
negalinti Tėvas man uždraudė apleisi i 
namus... Dalykas čia artimo meilėje, o ne 
klusnumų. Taigi... bėgu iš šio namo ir 
skubu į kalėjimų. Bet kaip aš įeisiu? Ar 
leis mane jį aplankyti? Ar nebūsiu ir aš 
pats sugautas ir pasodintas į kalėjimų. 
Kų oš tariu dalyti? (Galvoja). Kad tik 
būtų Čia tas šventas kunigas! .Jis man 
patartų kaip galėčiau jį aplankyti. Aš 
turiu nueiti į jo namus ir jei tada... Bet 
kaip aš išeisiu? Mano tėvas apstatė mane 
sargais ir griežtai įsakė mane neišleistu.

(Daugiau busj
.V
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Amerikos Lietuviu Centru Palaikymas ir Stiprinimas
(Dr. Antano Rakausko, Federacijos pirminin

ko, referatas skaitytas A. L. R. K. Fe
deracijos 24-tame kongrese,

Cleveland, Ohio).

Tu, Kuris esi Pradžia ir Pabaiga, palai
mink lietuviu išeivija tautybės nemirtingu
mu. Duok niūrūs šviesos veidrodį, kad mes 
galėtume įžiūrėti visuose savo darbuose Ta
vo Sūnaus karakteringumo atspindį. Jis nu
galėjo mirtį. Iš Jo mes galime pasimokinti 
kaip vesti kovę su ištautinimo giltine išeivi
joj. Labai yra naudinga turėti Jį patarėju, 
bet to neužtenka. Mums reikia turėti Jį savo 
nuolatiniu Vadu, nes vien tik per Jį mes ga
lime gauti nemirtingumo duonos mūsų tauti
nei sielai.

Šie bei jiems panašūs Dievo apvaizdos 
šaukiu žodžiai privalėtų šiandie veržtis gim
toje kalboje iš kiekvieno tikro lietuvio šir
dies gelmių.

Kaip šv. krikštas, geri darbai, Gyvoji 
Duona — sielos, maistas, vanduo, oras — kū
no, taip kalba, daina, papročiai — tautinei 
gyvybei.

Žmogus susideda iš dvasios ir kūno. Pri
dėjus jam gimtųjų kalbų, gaunama to žmo
gaus tautybė. Kaip žmogaus sudėtis taip ir 
jo tautybę atžyminčios ypatybės yra Visaga
lio kūryba. Iš To Kūrėjo malonės esame lie
tuviai. Sudarome vienų trečdalį lietuvių tau
tos išeivijoj. Būdami Jo išrinktais lietuvių 
tautai vaikais, privalėtume Jo paaukštinimų 
gerbti, branginti, saugoti, apginti ir atsimo
kėti Jam dėkingumu, klusnumu, prisirišimu, 
meile, tautine savigarba kaipo Jo Paties at
žymėti tautinėmis ypatybėmis žmonės — kai
po Lietuvių Tautos sūnūs ir dukterys. Kokia 
būtų toji meilė ir kurioj vietoj ji pasireikštų, 
jeigu mes Visagalio kūrybos dovanas: gim
tųjų kalbų, dainų, papročius paniekintume, 
išjuoktume, atsižadėtume, kitais žodžiais, pri
mestame Jam atgal? O vienok yra lietuvių 
tautos vaikų, pasielgiančių panašiai ir rodan
čių tokio laipsnio meilę. Jais yra visi tie, 
kurie nededa pastangų bei neduoda progos 
mūsų jaunųjai kartai išmokti gimtosios kal
bos, jų aukštinti, branginti, pamylėti, arba 
kitokiu būdu užmuša joje tautinę savigarbų. 
Nežiūrint ar tai daroma tiesioginiai ar netie
sioginiai, bet kas neria kilpų ant tautinės 
gyvybės kaklo, tas atsistoja šėle žmogaus, 
laužančio penktųjį Pasaulio Kūrėjo įsakymų. 
Jei mes, pametę gimtųjų kalbų, savintumės 
svetimų, ar nesijaustume savy turį panašu
mo žmogui, kuris, palikęs, apleidęs savo žmo
nų, rinktųsi sau kitų? Ar savindamies kitos 
tautos Dievo dovanų — kalbų neprilygtume 
septintojo Pasaulio Kūrėjo įsakymo laužyto
jams? Kiek meilės ir tautinės savigarbos ro
doma Tautų Autoriui skelbiant Jo Mokslų 
jaunajai kartai ne gimtoje kalboje mūsų pa
čių prakaitu pastatytose ir užlaikomose mal
dos ir mokslo įstaigose, kurios yra mūsų tau
tinės gyvybės tvirtovėmis, vyriausiais lietu
viškos katalikybės centrais? Istorija, kurios 
lapai vos tik yra spėję nudžiūti yra geriau
siu, teisingiausiu liūdytoju, kad lietuviška 
maldaknygė mūsų jaunajai kartai yra sykiu 
jos sielos ir tautybės gryniausiu, sveikiausiu 
maistu ir vaistu. Mums visiems yra žinoma 
kas ištiko galingos Rusijos valdovus, kurie, 
engdamiLietuvą ir jos žmones vertė juos 
kalbėti^u Dievu ne iš lietuviškos maldakny
gės. Jų galybės neliko akmens ant akmens. 
Lietuvybę ir lietuviškų katalikybę išeivijoj 
laukia panaši Dievo rykštė, ir tai netolimoj 
ateity, nebent mes patys savo lietuvybės cen
truose užtrauksime giesmę, broliai, vien tik 
iš lietuviškos maldaknygės. Lietuvis maldo
je gimtoje kalboje yra Dievo puotoje. O kas 
Jo puotoje, tas gyvas tautoje.

Ūkininkas sėja kviečius arba sodina ko
pūstų rasodų ne tam, kad iš to pasėlio augtų 
kūkaliai bei iš pasodintos rasodtfc — tabo
ka. Tų pat tenka pasakyti apie mus ir mūsų 
lietuvybės centrus, kuriais yra mūsų šeimos, 
draugijos, organiazcijos, parapijos, mokslo 
ir kitokios religiniai - tautinės reikšmės į- 
staigos. neskiriant nei mūsų vairo — spau
do*. Gyvybės Davėjo parėdymu, Lietuvių 
Tauta, leidusi mus į pasaulį, nori, kad mes 
būtume jos vaikais ir kad iš tų vaikų — iš 
tos sėklos augtų vien tik lietuvių tautos sū

nūs ir dukterys, ir kati tos šeimos, draugi
jos, organizacijos, parapijos, mokslo įstaigos, 
spauda būtų persisunkusios šimtų nuošimčių 
gyvu lietuviškumu, gyva lietuviška kataliky
be. Jeigu iš piktdagio bei dilgėlės auga tik
tai piktdagis bei dilgėlė, kaip iš Dievo pa
šaukto lietuvio gali augti svetimas lietuvių 
tautai sūnus ar duktė? Nejaugi mūsų išeivi
joj linkstama labiau imtis mažo ir sykiu ne
gudraus paukštelio — kielės pareigų, negu 
eiti rimtai savasias? Organizuotoji lietuvių 
katalikų visuomenė išeivijoj privalo dėti vi
sas galimas priemones, kad iŠ jos tautinės 
sėklos neaugtų gegužiukai, kaip tai įvyksta 

i minėtos paukštutės lizde.
Apvaizda yra centralizavimo bei centra

lizuotos veiklos autoriumi. Stebinantys mūs

PAGRINDAS LIETUVOS 
TAUTINIAM LAIVYNUI

. STEIGTI

UOSTAS 
PRALENKĖ SAVO

KAIMYNUS

įležinkeliai, statomi kranai, pre uostai. Per Rlmpėtl
•kių samteliai ir 1.1. eina daugiau, kaip 

visi Lietuvos ©k-;Kirto j 
porto. Jįs pat< ' kinu.

j Ne visi dideli jūrų laivai 
dabar guli priplaukti prie uo-
I sto baseinų. Tuo reikalu jau' Lietuvos reika|avįiuu- 
;susirūpinta ir stengiamus! nors ina- jeigu ęjettyjc per 

dos uostų žymiai pūdo 
tų valstybių prekių Iru

Ruošiant Lietuvoje pirmųjų Klaipėdos uostas, kaip žino-į dalį uosto pagilinti ligi 10 uie- 
jūrųc-šventę, greta to, yra iŠ- me, prieina prie Baltijos jū- trų. Taip pat būna atsitiki-
keltas ir tautinio lietuvių pre- ros. Tos jūros pakraščiuose y- mų, kari prie naujojo baseino i ta‘ ‘r Patį UO*tp tektų d;
kybos laivyno steigimo klau- ra ir daugiau uostų — Ryga, ir prie muitinės esamose kran- ' giau plėsti. Tik visa beda
simas. Tiesa, Lietuvoje šis Liepoja, Ventpilė, Karaliau- tinėse tik su dideliu \argu pa
klausimas yra jau ne naujas, .čius ir kiti. Prieš didįjį karų vykdavo sutalpinti visus at

savo būtimi dangaus kūnai draug su nėšio-į

Jis jau prieš keletu metų bu
vo iškeltas, tačiau lig šiol, be 
gražių sumanymų, daugiau nie 
ko nepadaryta. Tautiniam pre 
kybos laivynui steigti, Lietu
voje yra susiorganizavusi net 
tam tikra draugija Tačiau 
lig šiol tos draugijos veikimas 
Lietuvos visuomenei nebuvo

jančia mus žeme keliauja ir veikia Jo žinio
je ir valdžioje. Tobuliausias ant tos žemės 
Jo kūrinys — žmogus yra geriausiu centra
lizuotos veiklos pavyzdžiu. Gyvybė laikosi 
žmoguje tol, kol jo kūno organai atlieka sa
vo pareigas. Kiekvienas organas yra to kū
no dalimi ir, nežiūrint kaip jis būtų mažas 
tuom pačiu sykiu yra savotišku centru, savo 
pareigose specialistu, veikiančiu vyriausio ce
ntro valdžioje, kuri yra centralizuotoje ner
vų sistemoje bei atsakomingame Kūrybos Au
toriui smegenyne. Regėjimo organo — akies 
specialybė yra regėjimas, širdies — cirkulia
cija, plaučių — kvėpavimas, vidurių — mais
to virškinimas ir t.t. Kas ištiktų tobuliausių 
ant žemės kūrinį, jeigu organų tarpe įvykti) 
pasipriešinimas to kūrinio Autoriaus nusta
tytai drausmei ir veiklos tvarkai? Ar ilgai 
sukilėlis organas pasilaikytų sveiku, o pats 
kūrinys — žmogus — gyvu, jei pavyzdin, 
akis bei plaučiai griebtųsi virškinimo parei
gų? Netyčiomis įkritęs akin krislas nekartų 
yra buvęs priežastimi to organo nustojfrnu, 
arba, įšokęs kvėpavimo dūdon maisto gabalė
lis — žmogaus mirtimi. Panašiai įvyktų, kuo
met atsakomingas kūrinio Autoriui smege- 
nynas, kurio valdžioje ir drausmėje tie or
ganai eina savo pareigas, daleistų liuosno- 
riai tai pasidaryti. Pastarasis aktas būtų prie
šais Vyriausio Autoriteto valiui ir kaipo to- 
kis — reikštų saužudystę. Kas yra tiesa apie 
pavienį -žmogų, tas pat yra ir su didesne 
ar mažesne žmonių grupe, o iš jų — orga- 
nizatyviu tautos kūnu. Kaip pavienio lietu
vio taip ir mūsų tautos gyvybė priklauso nuo 
įvairių organų bei instancijų suderintos, drau 
smingos veiklos. Tais organais bei instanci
jomis yra mūsų tautos šeimos, draugijos, or
ganizacijos, parapijos, spauda, mokslo ir vi
sos kitos tautinės reikšmės įstaigos, pripažįs
tančios tautinės vienetos arba Lietuvių Tau
tos Kūrėjų Vyriausiu Autoritetu. Kuri tau
ta ar jos dalis nustatytos Vyriausio Auto
riteto tautinei / gyvybei palaikyti drausmės 
bei tvarkos nepripažįsta, ji eina prieš Jo va
lių. Taip elgdamosi tauta ar bet kuri jos da
lis daro lygiai kaip ir pavienis žmogus — 
kviečia pas save saužudystę.

Šiandie labiau negu bet kada stovi prieš 
mūsų akis tautinės gyvybės likimas mūsų 
jaunojoj kartoj, kuriai statoma opus, nejau
kus klausimas: Gyventi ar Mirti? Gimtoji 
kalba yra mūsų tautinės gyvybės simboliu, 
jungiančiu mus visus į tautinį kūnų, į tautinę 
vienetų. Vienetoje mes gyvi, pasidalinę - gi 
— mirę. Kas-gi nežino fakto, jog šaka, at 
plėšta nuo kamieno, džiūsta. Lietuvių išei
vijos jaunoji karta, nežiūrint per kieno prie
žastį yra atstumiama bei traukiasi nuo gim
tosios kalbos, sykiu skįla nuo tautinės vie
netos, ir rašo atplėštos šakos likimo istoriją 
Gyventi ar mirti klausimų galima rišti dve-. 
jopu būdu, atsižvelgiant, kurį iŠ tų lemiančių ' 
mūsų tautinės gyvybės likimų išeivijoj žo
džių mes pasirinksime. Katalikų Bažnyčia, 
kurioje yra ir mūsų organizuotos lietuvių ka
talikų išeivijos nuolatinis, nugalėjęs mirtį Va
das Eucharistijoje, šį klausimų riša, pasi
rinkdama pirmutinį jo žodį — Gyventi. Mes, 
organizuotoji lietuvių katalikų išeivija, bū
dami lietuvių tautos ir Katalikų Bažnyčios 
dalimi, tautinės gyvybės klausimų išeivijoj 
privalėtume rišti irgi tuomi pačia žodžiu — 
Gyventi.

(Daugiau bus)

HbMbVi

Klaipėdos uostas savo kairny- į plaukusius laivus. Tada daro-
nų buvo užguitas ir per jį ėjo labai aktualus reikalas mui- 
tik labai maža dalis dabarti- tinės krantinę pailginti. Šio 
nės apyvartos. Tada kasmet Į darbo taip pat jau imamasi ir 
vidutiniškai į uostų atplauk- numatoma Klaipėdos uostų pa
davo 774 jūros laivai, maž- daiintį į 6 rajonus. Vykdyda-
daug su 285,000 tonų prekių. ma Klaipėdos uosto tobulini 
Gi dabar jau kasmt įe uostų |)no ir modernizavimo darbus, 

• ateina net 986 jūrų laivai su uosto administracija, numačiu-
žinomas, nes draugija nedare 1513,697 tonomis prekių ir 2,- įsigyti reikalingas mašinai
jokių konkrečių žygių, tauti 
nio laivyno fondui steigti ir 
laivams pirkti neorganizavo 
lėšų.

Tačiau pirmosios jūrų šve
ntės organizatoriai nori, kad 
ši šventė neliktų be pėdsakų 
ir sudadytų tautiniam preky
bos laivynui užuomazgų. Šve
ntei praėjus manoma tuojau 
įsteigti tautinio laivyno fon
dų, kurį tikisi, duosniai pa
rems Lietuvos visuomenė ir 
vyriausybė. Čia pavyzdys ima
mas iš Vytauto didžiojo mu
ziejaus'statymo. Kai krašte 
buvo pavaryti plati muzie
jaus statymo propaganda, tai 
bematant tuojau susiksovė ši
mtai tūkstančių litų ir šian
dien milijoninis Vytauto Did
žiojo muziejus Kaune jau bai
giamas statyti.

Jūrų dienos proga, manoma 
padaryti nemažų siurprizų. Lie 
tuvos jūros patriotai daro žy
gių, kad jūrų dienų netik nuo
širdžiai atšvęsti, bet ir pada
ryti praktiškų žygį. Šios šve
ntės ir propagandos proga, tl- 
kimųsi, jei nenupirkti pirmų 
tikrai lietuviškų laivų, tai 
nors užtinrinti jo įsigyjimų a- 
rtimiausioj ateityje. Laivų ti- 
kimųsi pirkti praktiškiausių 
Lietuvos prekybos sąlygoms: 
didumo 2000 tonų, 16 pėdų gi
lumo, darančio 9 mazgus į 
valandų. Toks laivas gali bū
ti vartotas 8-10 metų, ir kaš
tuotų apie 200,000 litų. Toks 
laivas galėtų būti naudojamas 
mažiausiai apie 30 metų.

Pati Lietuvos visuomenė, į 
kurių daugiausiai nukreiptos 
tautinio prekybos laivyno įsi
gijimo viltys, nors ir sunkiems 
laikams esant, šios minties ne
sikrato ir jų uoliai remia. Rei-

094 vidaus vandens kelių lai
vai su 116,505 tonomis.

Prieš didįjį karų ir prekių 
judėjimas per Klaipėdos uos
tų taip pat buvo žymiai ma
žesnis, negu dabar. Tada kas
met vidutiniškai per jį pre
kių buvo įvežama 311,774 to
nos, o išvežama 352,117 tonų. 
1929—1933 metais tie skaičiai 
jau žymiai pasikeitė Klaipė
dos uosto naudai. Nors dabar 
laikai ir pasunkėjo, tačiau 
Klaipėdos uostas nesustojo au
gęs, kaip kad kiti Baltijos jū
ros uostai, Klaipėdos uostas 
pamažu vis auga, plečiasi, mo- 
derniškėja ir ima lenkti kitus 
savo kaimynus. Per šį uostų 
didėja netik įvežamų bei iš
vežamų prekių kiekis, bet ly- j 
giai didėja ir tranzitas. Tobu
linant ir modernizuojant Klai
pėdos uostų, dabar naujojo 
baseipo rytinėje ir pietinėje 
krantinėje tiesiami nauji ge-

ir kitus naujoviškus įrankius. 
Klaipėdos uosto rinkliavos y- 
ra nedidelės, net mažesnės, ne 
gu kituose Baltijos jūros uos
tuose tokios pačios rinkliavos. 
Klaipėdos uostas konkurenci
jų su savo kaimynais visiškai 
išlaiko ir darbo turi daug dau 
giau, negu kiti Baltijos jūros

šio laiko ypatingai pamils Ba 
Itijos jūrų ir dis visas pastan
gas įsigyti savo laivynų. Juk 
ištiesų, Lietuva savo prekyba 
su kitomis valstybėmis dau
giausiai veda jūrų keliais. Lie 
tuviškos prekgs vežamos sve
timais laivais. Kitoms valsty
bėms už jų laivų patarnavi
mus, Lietuva turi permokėti 
dideles pinigų sumas. Turė
dama savo prekybos laivynų, 
Lietuva galėtų netik išplėsti 
savo prekybinius santykius su 
visomis jūrų valstybėmis, bet 
ir sutaupyti nemažas pinigų 
sumas. Lietuvos vyriausybė 
tautinio prekybos laivyno mi
ntį taip pat rimtai svarsto ir 
jai konkretizuojantis, mano,
paskirti atitinkamų piniginę 

kia manyti, kad lietuviai nuo Į paramų.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIlTUVttKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

Klaipėdos uostas Lietuva 
šiol buvo labai nuostoli! 
Per pirmąjį dešimt imt į į 
tų plėtimo ir tobuli)omo 
lams įdėta daugiau,
milijonai litų. Tuo tar 
uosto gauta tik apie 5 
tų.

Kun. A. Petrausko, M

Praeities
Atsiminimai iš 1905 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192
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“DRAUGAS” PUB. 0 
2334 So. Oakley Avė.

Cliicago, III.

ŠVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama 
čjams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:
Keturi Metai High School — Keturi Metai College

Tikyba 
Politika ..

Kalbos:
Lietuvių
Ančių
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika 
Sočio locija

Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psichologija
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis:
Anatomija
Biologija
Astronomija
Chemija
Fizika

I.ltergtdra
Muzika

Algebra
Geometrija
Trigono

Menas:
G raiby lybė 
Gramatika

Visais informacijų reikalais kreiptis:

MARIANAPOLIS
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Važiuojam!

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

•v

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 
senųjų Europą. 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.

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

“DARBININKAS”, bietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart' į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“pTUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi-i 
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me-’ 
tams $2.00.

. Wood“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 
St., Chicago, lll. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis^Biu- 
raa, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand StrfcetJ 
Brooklyi, M. J.



bovlininkufi susirinkti į Liuta- 
nica Cafe dėl suorganizavimo 
lygos. Prašo nesivėluoti, kad 
spėjus j parapijos pikniku.

Art. J. Olšauskas važiuoda
mas į Rytus porai dienų bu
vo sustojęs Detroite. Papasa
kojo apie Chicagos socialistų

kų pašto ženklų yra lenkai. 
Neseniai The Detroit Ne\vs į- 
dėjo Onos Aksoniaitienės strai

RINKIMAI

riff of Wayne eounty. Kalbant 
jam Šv. Jurgio parapijos pik
nike, Birutės darže, daugelis

tyrinėsime.
Tautiečiai atsimena, kadai

Penktadienis, rūgs. 7 d., 1984

^vyzdingai kleb. kun. I. F. j Dr. J. o. Sims, akių gydy
mo pai"eigas ėjo per ae-Į tojas, persikėlė į naujų vietų: 

savaites Šv. Antano pu- 5446 Michigan Avė. Kun. B.
ij, Gražiais, pampkinan- 
pamokslais kėlė žmonių

liejuS. Tos savaitės pirmadie
nis buvo, taip sau, skirtas lie
tuviams. Tautininkai, išsirin
kę savo komitetų, prašo kata-

' likų prisidėti prie tos dienos, 
bet katalikai, pamatę, kad nei 

i vieno kataliko nėra komisijoj, 
| atsisakė dalyvauti. Tautinin
kai, negavę katalikų padarė

LIETUVIAI ANT LENKŲ 
PAŠTO ŽENKLŲ

Visuose anglų dienraščiuose j šn*P^: Lietuvių dienos nebu- 
lenkai buvo pasigyrę, kad Pil-,vo- Dabar, visų kaltę meta ka- 
sudskis ir Kosciuškų ant len- talikams. \ ardai minimi, nie

sorkines iškilmes. Esu, per j Pilsudskis ir Kosciuška gimi- 
daug atžagareiviškai pradėjo niu yra lietuviai. Koresp.
save keltis, o taip daroma!----------------
prieš kojy pakratymę.

ŽINGSNIO
Cicero. — Patėmyjau, kad 

Cieeros “darbštieji” tautinin- 
išmėtinėjinio liga.

kinami, kiaulinėjumi.
Kur pasidėjo tautininkų se

kėjai ? Kaip .Jurgelionis “lie-
psnį, kuriame pažymėta, kad čiamas Cieeros 63 metų jubi-

Rugsėjo 11 d. Detroite bus
primary rinkimai. Thomas C. ? .kai serga
Wilcox vėl kandidatuoja į Slie ..... . , . n

Kaip jie susirgo ta liga? Pa-

BEN C. HUGHES

tuvių dienų” pasaulinėje pa
rodoje, taip ir Cicero tautinin
kui galėjo pasirodyti pereitų 
pirmadienį.

katalikų niekas negali apseiti.
Gana jau to, kad bile kas 

katalikus už nosies vadžiotų.
Štai toji Cicerus tautininkų

Pasirodo, kad be šmeižiamų į išmetinėjimo liga. Žinys

Balsuokite už Demokratą
THOMAS C. WILCOX

UŽ SHERIFF

kuris unkštas valdininkas sberifas pir
mas yra davęs darbų lietuviui Deputy 
Sherifui, ko kiti dar nėra niekados davę.

RUGSĖJO (3EPTEMBER) 11 d., bal 
gavimo dienoj, nuėję į balsavimo vietas, 
reikalaukite Demokratų baloto ir padė
kite kryželį prieš

(X) THOMAS C. WILC0X

M. Pauliukas yra dėkingas dr. 
J. J. Sūiis už akių egzainina- 

prie Aukščiausiojo; nuo f vinių ir pririnkimų akinių.
d patarnavo visuose rei- j -----------

ase. Visi parapijonai, ir į Paskutinis parapijos pikni

lietuvių turėjo progos su juo: Giceroj buvo surengtas Da 
susipažinti. Jis dėkojo lietu- rįaus - Girėno paminėjimui 
viams už atidavimų jam balsų vakaras, Liuosybės svetainėj, 
pernai ir prašė, kad šįmet vėl
paremtų.

Vertėti) paremti, nes Wilcox
rai visi Detroito katali-jkas įvyks rūgs. 9 d., Kosciuš-1 savo pažadėjimų išpildė: ku- 

’jdidžiai jam dėkingi. Lai- kos parke. Jau tikimosi sulan- r’eTns žadėjo darbų, tiems ir 
pagerėjus, be abejonės, | kti iš Lietuvos, kleb. kun. T.

ritiečiai parodys atjauti- < F. Boreišio. Genų proga visie- 
(Dl)oit«ninkonų vienuolynui / ms pasimatyti, pasikalbėti pL 

i, Pauliuko darbuotę, j knike.
7 d. apleido Detroitu;! -----------

to į Chicagų į Gimimo 
lės Šv. parap. vesti Šili-

davė.

lškalno visiems dėkoju,
JUOZAS LIEPINAITIS

ROLAND S. PHILLIPS

atlaidų misijas, kurios pra 
rųgs. 8 d. ir tęsis iki 15 

lun. Al. Baltutis, gavęs 
statyti bažnyčių, ka- 

yra kilęs iš Žemaitijos, 
rko į Lietuvę Šilavų ir pa

rietė gabalėlį akmens, ant ku- 
■įsireiškė Panelė Šven

tusią, ir Lietuvoj pieštų pa- 
cslų. Akmuo ir paveikslas 
didžiajame altoriuje. Per 

inės atlaidus kun. Pauliu- 
tkys pamokslus. Toliau

dės misijas po kolonijas.

Stasys Kiapatauskas, Jim 
Miseliūnas atidarė alinę adre
su 6022 W. Vernor High. Abu 
gėrį parapijų rėmėjai, verti 
paramos.

Rūgs. 9 d., 1:30 Petras Pa- 
dolskas šaukia visus lietuvius

Kalbėję ii’ Juodka’ L lepinai 
tis, Deguty Slieriff of AVavne 
eounty. Dėkojo visieihs, kurie 
tik kokiu būdu parėmė jį ir jo 
darbdavį T. Wilcox; prašė, 
kad ir šįmet paremtų.

Tada visi prisidėjo, nepaisant 
pažiūrų. Vakaro vedėjum bu
vo tautininkas. Tų vakarų sa
vo pažiūros artistams davė pi
rmenybę; katalikai buvo nu
stumti į užpakalį; nekurie, 
nors ir buvo kviesti, tapo iš
blukti iš programos.

Pereitų savaitę buvo šven-

Gimęs Ir aUĮfęs 
Detroite. Mokslą 
baigręs Detroito u- 
nlversitete. Advo 
katu ros mokslą 
baigė 1915 metais. 
Nuo to laiko vedė 
visokius advokatū
ros reikalus. Tėvas. 
\Vflltam H. Hug
hes, per ilgus me
tus redagavo Ml- 
ehigan Cathollc, 
prto kurio ir Jis 
dirbo. Vėliau Ben. 
C Hughes redaga
vo advokatų laik- 
raštj "The Bench 
and tiar' per pe
nkerius metus. Bū

damas žymus rašytojas, parašė 3- 
jų veiksnų veikalą, kur) užvardi
no Veteranų konvencijos Detroite 
1931 m. Didelis rėmėjas dabarti
nio prezidento Itoosevelto. Visada 
ir visur teisingumu pasižymėjo. Pla 
člai žinomas West Sidės lietu
viams. Tankiai dalyvavo Šv. An
tano parapijos parengimuose.

Kaipo teisingų ir aukšto moks
lo žintgu patartina balsuoti už 
BEN C. Hl'GHHS, už kongres- 
monų, 15 Distrikto, Detnokratų 
partijos.

O. C. Aksomaitienė

BALSUOKITE UŽ

CHARLES 
G. LOCKWOOD

Šonas advokatas. Detroito kan- 
dhtatas ant PROBATE dlDOE.

BALSI OKITE

(X) BEN G. HUGHES
BIZNIERIAI, GARSINKI 

TĘS “DRAUGE*

Pasaulinio karo veteranas, pasižy- 1 ,
mėjęs darbuotojas miesto, County, 
steito ir valdžios darbuose. Kaipo 
karo veteranas, visur yra sąžiningai 
darbų atlikęs. Visada stovi už tiesų 
darbo žmonių reikaluose.

ROLAND S. PHILLIPS pasiryžęs 
dar dųugiau darbo žmonėms pasidar
buoti. Gerai supranta, kad, darbas, 
plačiai vedant, bus visiems geriau, 
kaip darbininkams taip ir biznie
riams. Todėl balsuokime už ROLAND 
S. PHILLIPS, State Senator 5th Dis
trict.

Demokratų Kandidatas
Compliments ..... ....... .......

JOHN GIRAITES

THOMAS J. DONAHUE

” korespondentas 
Wayne County kalė

dų gerai, kad toj bau-i 
pastogėj už prasikal-! 

) nereikėtų būti.
Nuo T. C. Wilcox užėmimo j 
jafo vietos, gavo darbų kai- 
> deputy aheriff Juozas Le- 

aitis, “Draugo” skaitvto- 
s. Jis išvadžiojo po visų ka-; 
|imų; aprodė visas vietas. * 

.usiai atrodo “Danger 
m". Visur švaru. Valgis; 

iras. Supažindino su visais į 
irjininkais. Prieš balsavimus j 

i mandagūs.
Edvard Zarrett, lietuvis di

lia Wayne County Bldg. Re- 
jister of deeds ofise. Sykiu 
nnarkini darbuojasi tarpe po- 
itikierių. Be abejonės, kad 
Kasimus į aukštesnę vietų.

Šiame numeryje yra skelbi
kai nominuojamų kandidatų į 
vairias valdvietes. Patartina 
balsuoti už tuos asmenis, ku
rie yra atsakomi. John G. Jef- 
rereon, lietuvis kandidatas i 
kongresuionus lst District. Lie 
loviai, gyvenantieji tanu* dis- 
1 rikte, atiduokite savo halsus 
už mūsų tautietį. John (L Jef- 
F< i nu laimėjus, daug laimėtų 
b Detroito lietuviai. Balsuo
kite uz demokratų tikietų

Pasaulinio karo veteranas 
populiariškiausias kandida 
tas į Probate Judge teisė
jus. Thomas J. Donahue, 
senas Detroito advokatas,- 
baigęs mokslų Michigano 
universitete su atsižymėji- 
mo laipsniais A. B. ir AL.
B. Nors buvo motinos pa
liktas našlaitis, 19 metų 
amž., bet turėdamas dide
lius gabumus atsiekė aukš
tų mokslų.

THOMAS J. DONAHUE
atjausdamas našlaičius ir 
gerbdamas motinas, yra pa 
siryžęs pervesti motinoms 
pensijų. Todėl gi yra vie
nas iš tinkamiausių kan
didatų ir patartina visiems už jį balsuoti. lietuviams yra 
artimas draugas. Vedęs, augina 3 vaikučius, gyvena 4347 
Somerset Road, Detroite.

BALSUOKITE UŽ
JOHN T. MURPHY

Jis yra pasiryžęs sumažinti namų paskolos nuošimtį 
nuo 5% iki 4-to nuošimčio į metus. JOHN T. MURPHY 
yra senas Detroito gyventojas, plačiai Real Estate biznį 
vedęs. Vedęs, augina šeimynų. Pažangus žmogus, supran
ta lietuvių reikalus. Vertas pastatyti prie valdžios. John 
T. Murphy yra kandidatas į Oongress 15-tame distrikte.

BALSUOKITE UŽ JOHN T. MURPHY
lškalno tariu ačiū ED. ZARRETT

Rekomenduoja Dr. A. G. SACK

VISŲ ATYDAI:
1t

Perkėliau savo ofisų į naujų, patogesnių vietų. Reikale 
kreipkitės pas savo tautietį.

DR. J. J. SIMS
AKIŲ GYDYTOJAS, EGZAMINUOTOJAS.

į ' . . ■ v * ,
Prirenka visokius stiklus ir frėmus, pagal naujo 

sty liaus.

544-6 Michigan Avė, ir 33 St.
• LAFAYETTE 2082

Brangūs Detroito ir
Hamtramck’o Lietuviai!

Jeigu norite, kad darbas kurį pra
dėjo mūsų Prez. Rooseveltas pasek
mingai tęstus, tai balsuokite Demo- 
cratic. RUGSĖJO (SEPT.) 11 D , 
1934, išbalsuokit labai gerai žinomų 
ir visiškai gabų, pertikrintų Demo
kratų, DR. AMBROSE T. KIBZEY 
dėl State Senator iš 3 čio distrikto.

DR. KIBZEY remia sekantį prog- 
ram^:■k 1. Pensija dėl senelių.

■L -• Bedarbių apsauga.
HHbIH 3. Valstybinė pašalpa sugargusiems 

4. Panaikinti taksus ant valgių.
DR. KIBZEY yra ukrainas ir tokiu būdu yra jūsų drau

gas, nes lietuviai ir Ukrainai visuomet buvo draugai, ir 
išvien kovoja už ypatingus ir bendrus reikalus.

Lietuvių komisija, DR. KIBZEY už State Senator 3 čio 
distrikto;

PETER RANKELLA 
DR. J. B RYDZAUSKAS 
J. J. SMAILIS

n

o«r 
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DOMININKAS 3L0TKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5 U., 12:45 vai. 

ryto 1934 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Šiaulių apskr., Šiaulėnų par., Pilvelių kaime. A- 
merikoj išgyveno 23 metus.

Priklausė prie Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško 
klubo, Teisybės Mylėtojų draugijos ir Susivienvmo 
Lietuvių Amerikoje 129 kp. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Uršulę (po tėvais Griniūtė), 2 dukteris 0- 
nųir Stanislavų, sūnų Pranciškų, brolį Konstantinų, 2 
pusbrolius Antaną Radvilą Cliicagoje ir Juozapų Clia- 
pų ir pusseserę Juzefų Pocienę Aurora, III., brolio du
kterį ir jos vyrų Joną Birai, švogerį Bronislovų Orinių 
ir jų šeimynas ir daug kitų giminių Amerikoj, Lietu
voje 2 brolius Antanų ir Vincentų, seserį Stanislavų 
ir šeimynų, uošvienę Grinienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 901 W. 33 St., Yards 
6802. Laidotuvės įvyk's'šeštadienį, rugsėjo 8 d., 8 vai. 
iš ryto iš namų į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Visi a. a. Do
mininko Slotkaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuošiidžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, Sūnus, Brolis, 
PustToliai, Pusseserė, švcgeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Te
lefonas Boulevard 4139.

VIETINES ŽINIOS
DIEVO APVAIZDOS PA

RAPIJOS ŽINELĖS
Rugpjūčio 29 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Robert But- 
ner, 33 m. amž., ir Stanislovas 
Paulikas, 15 m. amžiaus.

Abu palaidoti rugsėjo 3 d. 
Už jų sielas atlaikyta trejos 
šv. Mišios.

Robertas paliko dideliame 
nuliūdime motiną Elzbietą, 
žmoną Jadvygą, tris mažus 
vaikučius ir dvi seseris.

g?;. » g
Šv. Vardo draugija laikys

mėnesinį sus-mų rugsėjo 14 d.

M K \ jr f J \
=====

pw

vienas namie, nesulaukdamas
šeimynos Airių grįžtant iš pa
rapijos pramogos, nuėjo gul
ti. Šeimynos nartams sugrįžus'

LIETUVĄ DEMKIAT0
Šv. Kazimiero Akad. Hėinė'- 

jų 5 skyrius laikys mėnesinį J namo pastebėta, kad Jonas ne-
sus-mų taip pat rugsėjo 7 d., begyvas guli lovoje. Mirtis ne- 
po pamaldų. Bus kalbama a- praneša laiko, kur ir kada ga- 
pie rugsėjo 30 d. rengiamų pi- Ii žmogaus gyvybę pakirsti! 
knikų. , Reiškia, reikia būti prisiren

gusiems ! ’ Raporteris

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook Coanty rengta ‘‘Lietu
vių Demokratų dienų’' rūgs.

Sunkiai susirgo Monika Mo
ntvilienė. Išvežta į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Linkime greit 
pasveikti. A. V.

LIETUS PAKENKĖ
So. Chicago. — Šv. Juozapo 

parapijonai labai apgailestau
ja, kad dėl lietaus šio mėne- 

Į! šio 2 d. neįvyko rengiamas pa
skutinis parap. piknikas.

Prie pikniko parapijos dar
buotojai buvo gerai prisiren
gę- Per dvi dienas darbuoto
jai ir mekanikai daug page-

Malonu klausytis lietuviškų 
dainelių, kokias teko girdėti 
praeitų sekmadienį iš stoties 
WGES, pastangomis Progress 
Fumiture krautuvės vyrų du
eto. Programos vedėjas labai 
gražiai padainavo Sarpaliaus 
kompozicijų. Klausytojas

JAUNIMO PRAMOGĖLE

West Side. -n Rugp. 30 d. 
įvyko Liet. Vyčių 24 kp. savy
bės vakarėlis tikslu pagerbti 
mūsų kuopos atstovų, L. Vy
čių sciman, Antanų Valonį, ku

UETBYIAIKEBTENYMJ 
PAYUONE

JAUNAMECIŲ CHORO 
DĖMESIUI

vaizdos parap. mokinys. Pali
ko dideliam nuliūdime motiną 
Pranciškų, tėvą Julijoną ir 
seserį.

Šeimynom reiškiame gilios 
užuojautos.

23 d., Ryatns Woods, prie 87 
ir Wester» Avė. Pirmininkai 
Al. G. Knmskis, jo komisija 
ir kiti j>olitįšfcį klūbai mano 
į šį išvažiavimų sutraukti a- 
pie dešimts tūkstančių lietu
vių.

Majoras Kelly, gub. Hornet 
ir visi demokratų kandidatai 
žadėjo atvykti pasveikinti lie
tuvius. Lietuvių Demokratų 
dienos komisija yra sudaryta 
iš šių asmenų: adv. K. Savic
kas, J. T. Z«ris, dr. J- P. Poš

Ne visiems lietuviams, gal, 
dar žinoma, kad pasaulinėj pa 
rodoj Ripley keistenybių par 
viljone tarpe kitų yra ir du 
lietuviai, atvykę iŠ Lietuvos; 
būtent Ščesnulevičius ir Piltau

Cteero. — šv. Antano parų 
jaunanieČių choro nariui į 
dėmėkite, kad choro praklif 
kuri turėjo įvykti ketvirtad 
nio vakare, įvyks penktadien 
vakare po pamaldų.

Jaunifnus kviečiamas pi
skas, kurie nėmažai sudomina-, jaunameeių choro. Tėvai pi 
žiūrovus. Piltauskas paaivadi- ĮSomi raginti savo dukteria 
nęs Ben Ali. Abu apsirengę »***»> karto baigę pi*4$
arabiškais kostiumais. Atida^ 
rius uždangų, jiedu su ugnim 
rodo nepaprastus prajovus, k iv 
rių įdomiausias — kiaušinio 1 ®B*nos- 
kepimas. Vienam iš burnos lei 
džiaut ugnį ir laikant mažų 
skauradėlę, jo drangas įmuša 
kiaušinį, kuris per porų seku-

mokyklų, įsirašyti j Šį cho: 
nes nėra to kas taip dva; 
paskatintų, kaip muzika ,•

NOVENflS Rfl

ka. F. VVoiftat, B. Jakaitis, P?"4’ iSkef«- 2nw',fs w8»li sb
Šaltimieras,- M. Pavilonis, V?
Kaminskas, J. Jučus 
Šiauskas.

į sistebėti.
ir A. Be to, sykiu jie garsina ir 

Lietuvą. Perstntytojas pir-
T1 , . . - v - - miausiai praneša, kad jiedu y-Programa bus f vairi: šokiai, ,. r ’

Ką tik išėjo iš spaudos
Novena, prie Šv. Antano I

Novena Neperstojančios I 
gal bos.......................

™.™'1 nuoSavyW>iris taipgi buvo # ra ą Uždangą pra
atliko. Daugiausiai pasidarba- 4— . , . . .. n , • .■ y - skleidus, gilumoje matosi Lie-testai ir 1.1. Pakviesti žymus °Daugiausiai pasidarba- tr0 ižjininliu. 
vo: Grigalaitis, Baltuška, Mo-'
rkys, Kasparavičius ir Walterj Pirmiausiai sekė įvairūs žai
Church (CickeviČius). Vieni dima\ su dovanomis’ kurias 
geležies, kiti medžio, kiti ele- J- Daniūnaitė, ir V.

kalbėtojai. Bus apie šimtas ge 
rų dovanų, kurias aukoja lie
tuviai biznieriai ir politikie-

ktros darbus gerai moka atli-: ^*aurak’S- a,P^>i buvo leid- įni
kti. Malonu turėti savoje pa-. ^daJlfas arbatos setas . Giliu- 
rapijoje visokių darbų žino- k*nSu buvo kun. A. Jeskevi- 
vus, kurie niekuomet neatsi dus.

Kurie neturi automobiliu, 
galės gauti trokų 10 ir 1 vai. 
šiose kolonijose: Bridgeporte

tuvos vėliava ir gražus Vytis 
(žirgvaikis). Abu yra apsigy
venę adresu: 4600 Drexel Bou
levard. Matęs

BARSINKITĖS “DRAUGE'

Novena prie Šv. Terea 
Mažos Gėloms antroji laida

Daugiau imant, dūc 
nuolaidą 

galima gauti
“DRAUGAS” PUB. 

2334 S 3. Orč-dcy Avė
Chicago, III. <

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
mergaitės rengiasi prie visų 
tautų Pilsen distrikte karai- 
valo. Mūsų mergaitės atsto
vaus lietuvius. Mergaičių rin-

sako parapijai pasidarbuoti.
Piknikui neįvykus, parapi

jos svetainėje suruošta pramo
ga, kuri davė taip pat gra
žaus pelno.

Garbė susipratusioms para

Po to, pirmininkas pakvie-lprie 33 ir Lituanica, 18 — 18 
tė visus prie stalo, kuris bu-įir Union, Town of Lake — 46 
vo puikiai paruoštas mūsų ga- ir Wood St., Brigbton Pk. — 
bių šeimininkių: I. Aitutytės, 43 jr Fairfield; Marųuette Pk. 
F. Rudytės ir M. Žibaitės. Ne

ROSELLI BROTHERS, G8»
PAMINKLŲ DIRBU J AI ’-Ci

Visos draugijos 
Stanislovas buvo Dievo Ap- prie parap. bazaro.

kimu lietuvius atstovauti rū-' pi jonams, darbuotojams, dar- 
pinas O. Pužauskaitė. buotojoms ir ačiū atsilankiu

siems svečiams iš kitų koloni
jų, tarp kurių matėsi ir gerb. 
kun. Albavičius, Dievo Apvai
zdos parap. klebonas. Širdin-

rengiasi

PASENAVONĖS GROMATA

Mes, Market Parko, tarvbje 
čiai ir rajoniečiai siunčiam ta
mstai, profesoriau, žemiausius 
uklonus už didelę mielaširdys- 
tę, kad mus visus žadate j sa
vo kampelį priimti ir už tai, 
kad nesisarmatini savo delnu 
uždrošti visiems bimbalams, 
kurie neduoda ramybės geros

Klausimas: koks kitas či 
nas laukia mūsų Ciceros Čalį

Atsakymas: Nekst step —

gas ačiū šeimininkėms, kurios 
atsilankiusius skaniai pavaiši
no.

Bernardas ir Ona Church I
(CickeVičiai) susilaukė dukre
lės, kurių klebonas kun. Vai- j 
tukaitis šio mėnesio 2 dienų 
pakrikštijo vardu Marlenc-An- 
na. Kūmais buvo Vytautas Ba
ltuška ir Patricija Kumet.

apseita be kalbų. L. V. Chie. 
apskr. pirm., J. Poška, džiau
gėsi kuopos veiklumu ir stip
rumu, kun. Ji Mačiulionis iri 
A. Jeskevičius taip pat gėrėjo
si kuopos vieniūgumu. Ant ga
lo kalbėjo A. Valonis. Jis sa
vo trumpoj kalboj dėkojo vi- 
sierns už gražų priėmimų ir 
pasižadėjo davg nuveikti kuo
pos labui.• /* T

M. Brazauska/tė, koro«p.

— 69 ir Maplewood, Roseland
— 107 ir Indiana. Galima nu 
važiuoti ir gatvėkariais West- 
ern Avė. iki 87 gat.

Visi politiški klubai, drau
gijos kviečiami kuoskaitlin- 
giausiai prisidėti ir dalyvauti 
šiam išvažiavime. Čia turėsi
me progos pasirodyti, kaip e- 

susiorganizavę politi-sanie

Specialistai Iškalime Ir 
me vlsokhj rūšiŲ pamink^} Ir i
bnamiij.

Mūšy šeimyna - pečiullmoja 3UĮ 
me darbe per šešias kartas. Tf

Veskite paminklų reikalus tie
šiai su pačiais išdirbėjais. »

-

KAPINĖSE
Vienas blokas | rytus nw> ' 

didžiulių sartų

HILLSIDE, ILLINOIS1
Trys telefonai:

AJfred Roselil, prea.

MOUNT GARMEL

Širdies liga staigė mirė Jo-
kuris cicilistų kermošiuj gavo1 nas Gcfas- ’ekmadienio naktį.

I generolo rangų? Cicerietis. 
cicilistų partija per būsimus 
lekšinus statys kandidatu į 
prezidentus.

Velionis, pasilikęs tų vakarų

R EM KI TE K AT ALiK Iš
valios žmonėms. Visi mes pa- K-^JĄ SPAUDĄ
sižadame rašyti, kiek tik mūsų 
plunksnos laikys. Kviečiam ir 
visos Amerikos lietuvius rašy
ti. Mes mylime tavo kampelį 
ir kasdieną jo laukiame. Mes 
norime, kad tavo tas delnas, 
kuris daugelio gyvenimų strei- 
tina, pavirstų į tokių jėgų, 
kaip stvni roleris. Gyvuok pro 
fesorinu!

Ar Jūs Esate Supančiotas -Į
Ir su “suirusiais” nervais — Jaučia-1 
tėa Ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, Štai' yra geras toni-' 
kas, suteikiantis geresnes dienas.

Nusa-Tone
VISADA

UŽMIRŠTA

niam veikimui.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Rei. PENSACOIiA 9011 

BELMORT 3485 
Office: H1LLS1DK 5X5

Viucent Roselli,

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRAB0RIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoptglausia 
Reikale meldžiu atsltauktl, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
TeL OANal S51B arba J519 

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, Ui.
TeL ČIOBRO 5997

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUa ir BALSAMUOTOJAJB 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 Weat 18th Street

Telefonas MOMroe 3377

J, F. RADŽIUS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽI
GRABORIUS

Turiu automobilius vi šokit 
reikalams. Kaina prieina!

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Visi Telefonais

Tarybiečių ir įajoniečių va
rdu. S. S.

Denk ju, mLtcr S. S. už pe- 
raiuntimą man tarybiečių ir 
rajoniočių uklonų. Jei visi tie 
man nežinomi valdžiai gyvenu 
taip, kaip matuos išleisdamos 
į Ameriką mokino, visus pri- 
imein į savo kamfsJį ir skai
tysiu tavorščiais. Ale ,įei ku
ris pradės bludyti, ar raudo
nas naktaizas demonstruoti, 
tiems mano delnas maenini at
sirūgs.

yra užvardinlmas TONIKO, kurj Gy
dytojas Specialistas iSrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistlny- 
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naują gyvenimą ir energiją. 
Jūs valgysite gerlaus, — miegosite 
saldžiau. Tūkstančiams vyrų ir mo
terų tapo pagelbėta. TrisdeSlmtles 
dienų treatmentas už Vieną Doler), 
gaukite tikrąjį — garantuotas.

* i..........

RHEUMATISM
Pain—Agony Stirti To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yoa
Thlnk of lt—hnv thts oid vrorid 

BMdnes mske progresą—tins rnmes a 
prescrfptlon whlch ls known to phar- 
marists as AHenru and srithtn 44 
bours after yoų start to take thls 
fcgttt artine formule pain, agony and 
Inflammatlon raused by eicen urlo 
soid has startsd to depart.

Allenru 0oe* Just wbat thls notlco 
Skys lt trlll drt—lt ls guaranteed. Tou 
ra n get One genomus bnttle at lead- 
Ing drugstores everynhere for R8 

nd If lt doesn't brlng the Joy-centą and If lt doesn't brlng the Joy- 
ons results you erpert—your money 
srbole hsartsdly rsturnsd.

t

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $2 5.00 Ir aukočiau 
Modemiška koplyčia dykai 

608 W. I8tta St. Tel. CANai 9174 
Chicago, III.

—

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pasalinti. 
Gargaliuok su Llstartna Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad tls vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBKTtT PHARMACAL 
COMPAMV

8t. Doula, Mo.

LISTERINE
promptty sndi odors ordlnory 
ontiM^fted •tfN'f hMd Ir 4 dmyt

Yards 1741-1742
LADOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J.F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
GRABOBIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Te). BOUievard 5M3—8413

JUOZAPAS EUDEIK1S 
• IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlm 
galimas už >36.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero,

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Av<
T«l. Boulevard 4139

• 4 4 • j Tel. LAFayctte 3573ir nebrangumo laido- j
tuvese ••• Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma Į 

tuo gačiu vardui 1

Urabnrtua
tr

Raiša muo to Ji
Patarnauja C 

goja ir apyllal
Didelė ir gn 
Koplyčia dgt



Penktadienis, nigs. 7 d., 1934

žinoma. Pradžia 1 valandų po
piet. ♦ IK*’ i^-

VaŽiuoti reikia Milwaukee 
Ava. karais ilu. Central Ava. 
Paskui pasukti j North Cen
tral Avė. iki vietos.

Rengimo Komisija

Pranešimai

Giedro. — Šv. Antano parap.
1 piknikas jau nebetoli — rug
sėjo 9 d., Vytauto darže. Pa- 

I rapųjonai rengiasi, nes tai bu? 
paskutinis šių metų piknikas. 
Visi važiuosime.

Tikras Darbininkas

' Bridgeport — Lietuvių Po
litikos klubo mėnesinis sus
inąs įvyks pirmadienį, 10 dt 
rūgs., 7:30 v. v., Chicagos Liet. 
audit. Visi klūbiečiai prašomi 
skaitlingai susirinkti, nes tu
rime ganėtinai svarbių reika
lų svarstymui. Prašomi atsi
vesti ir naujų narių.

B. J. Jakaitis, sek r.

Šv. Dievo Motinos Sopulin
gosios dr-ja rengia savo išva- j 
žiavinių rūgs. 16 d., Antano; 
Dainelio ūkyje, Willows Spri-1 
ngs, toj pačioj‘ vietoj, kur bu-j 
vo pirmas išvažiavimas. Komi 
sija ir narės platina tikietus,, 
kurių kaina tik 10c. Bus lietu-! 
viską muzika. Visi kviečiami.

, v Komisija

A. R D. apskričio pikniko. 
Su pagarba A. Nausėdienė

Pirm.

Marąuette Park. — Draugi
ja Šv. Barboros laikys mėne
sinį susirinkimų rugsėjo 9 d., 
2 vai. popiet, parapijos salėje. 
Prašome narių skaitlingai su
sirinkti, nes bus svarstoma svu 
rbfls reikalai. Valdyba

SKAITYKITE IR PIRATUI 
KITĘ ‘•DIIADOA*-

NUŠAUTA DU PLĖŠIKAI

Policija nušovė du jaunus 
plėšikus, H. Walder 
llen, abu 18 m. arai 
klausė gaujai, kuri 
galybes plėšimų

Policija užtiko tos gaujos 
būklę, 2152 Cleveland avė., 
kur rado daug ginklų ir tumi 
nicijos.

Kiti gaujos nariai gaudo

Jie pri
pildantis

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DENTISTAS
I4« RO. 4lth CT.. CICERO, II.L 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

*147 ao. HALOTKD 8T., CHIOAOO 
Paned. Sered. Ir 8ubat 1—0 vai.

Oteuoma Tel. LAFnyette *7** 
Naktimis Tel. CANal 0400

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
18*1 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija #41)0 So. Arteelau Ava

Valandos: 11 -y to Iki 4 popiet 
4 Iki 1:10 vakare

Tel. LAFayette 7650

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik', s popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlfoje pagal sutarti

v. Panelės Marijos gimimo diena pripuola šeštadienį, rugsėjo 8 d. Pra
šant penktadienio mišparais Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj, Marąuette Park 
aidės iškilmingoji oktava arba Šilą vos atlaidai. Per 8 dienas pamaldos 
i sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7 ir 9 vai. suma su įstatymu Šv. Sak- 
lento. Vakarais mišparai su įstatymu Šv. Sakramento 7:30. Per šiuos at- 
lus garsus misijonierius tėvas. Bone ventūras Pauliukas, domininkonas, ry- 
4 ir vakarais sakys pamokslus. Visus kviečiu į šiuos atlaidus pagarbinti 
Kukiais Šlovingųjų Šilavos Panelę Švenčiausių ir įsigyti sau ir sieloms 
listykloje atlaidus. ’ Kun. A. P. Baltutis, klebonas

i lietuvių visuome- 
įusi, kad Lietuvių 
Sąjungos centro iš- 
i atidėtas iki sek ma
ksėjo 9 d, nudžiugo, 
tiniai labdarių išva- 

savųjį ūkį visada 
lūs, linksmi. Buvo 
ad jau šieinpt tokie 
o nebebus. Bet pn.-d- 
<• aitras, lyg žinoda- 
pnetelių i” rėmėjų 

:P išvažiavimų ren- 
ųjį sekmadienį. Tuo 
vkiu susidomėjo vi
suomenė ir, reikia 
labdarių ūkį sekma- 
.žiuos gausingas žmj

pat turima žinių, kad ir iš> 
apylinkių miestelių suvažiuos] 
nemažai svečių.

Kaip žinoma, išvažiavimo 
pelnas eina kilniam tikslui — 
statymui seneliams ir našlai
čiams prieglaudos. Tas reika
las turi rūpėti visiems lietu
viams ir. visi turi prisidėti, 
kad kiek galima greičiau to 
tikslo atsiekti. Labd.

North Side. — Šv. Mykolo 
parapijos išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, 9 d. rugsėjo į Jef- 
ferson miškus. Bus vienas li
nksmiausių rudeninių išvažia
vimų. Bus visokių žaidimų, 
skanaus užkandžio, gėrimo. Vi 
si kviečiami atsilankyti ir pa
remti parapijos reikalus. Vie
ta viena gražiausių ir visiems

Rugsėjo 1 d. skaitlingas bū
relis svetelių susirinkęs pami
nėjo EI Vasaitienės gimimo 
dienų. Per skanių vakarienę, 
kurių pagamino E. Bložienė, 
P. Stanaitienė, R. Matulaitie
nė ir E. Paužienė Vasaitienei 
sudėta gražių linkėjimų, taip 
gi nupirkta atminčiai graži 
dovanėlė.

Vasaičiai, 1814 S. 50 Avę., 
yra pavyzdingi žmonės. Augi
na sūnelį ir dukrelę, kurie la
nko aukštesnes mokyklas.

Dalyvis

Lietuvis Advokatas 
2201 W Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan 8tate Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlto. Seredoe Ir Pėtnyčloa 

vakarai ( Iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPubllc 4400

Office Tel. REPubllc 7044 
Ree. Tel. GROvebUl 0417

7017 S. PAIRPIELD AVĖ.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
ral.: 3—4 ir 7—9 vai. vakare 

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

*4*8 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vat 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryte 
NedėlžoJ aualtarua

DENTI8TAS
2201 W. Cermak Road

(Kampai Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo I tkl 9 vakar* 
BeredoJ pagal sutarti

Office Pitoną
PROapect 1028

Rea and Office 
9954 So. Leavlu Bt 

OAKUi 070*

PHY8ICIAN and 8URGE0N

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HODR8;

9 to 4 and 1 te • P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOb’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS

4645 So. Ashland Ava
OFISO VALANDOS:

«no 9 iki 4 Ir nuo 4 Iki I vak 
. . MadAUomla patai sutarti 
Oflao aaieC. BOUIevard 7899 

Namų Tel. PROapect 1990

Katrie perkate anglis 19 
dralverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

DENTISTAS 
4204 ARCHRR AVĖ.

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

Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 
Šaradomis ir NedAUomia pagal sutarti 

REZIDKNCUA
6631 S. CUlifornia Avė.

Tel. BOULcvard 7042

FOTOGRAFAS 
Atsidarė nuosava, mo- 
dernlftką studlo su Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST #Srd RT. 
Englcwood 5840—588.7

POPIERUOJAM Ir PENTllOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo 

darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1994 m. popleros rolė — 5c.

JOMEPH AUGAITI8 
leos 8. 501 h Avė. Cicero, TO. 

Tel. Lsfayctte 4719

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare 
BeredoJ pagal sutarti

ų kuopos rūpinasi, valiauskas, 841 W. 33 St., P. 
ngti gardžių valgių, Dambrauskas, 858 W. 33 St., 
fyvų programų ir A. Kalėda, 616 W. 35 St., 
iių publikų pavaišin- Bridgeport Liąuor Co., 3252 
fiksminti. So. Halst?d St., S. Mielinis,
aižiavimų žada ųtvy-'34O4 So. Union Avė., B. Ki- 
įgas būrys mūsų pro- • levičia, 3353 So, Union Avė., 

ir biznierių, kad T. Aleli finas, 3251 So. Union 
i savo žmonėmis pra-] Avė., J. Aleksa, 3339 So. Mor- 
nelę lietuvių visuo- gan St., J. Iješčauskas, 3337 
tosavam ūkyje. Taip So. Morgan St. Rap.

z NAUJAI ATSIDARC

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue •

kampas 32-ros gatvės
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” iš Lietuvos. 
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.’'

ALEX ALESAUSKAS and SON

DR. VAITU8H, OPT.
LIETUVIS

OPTOMBTRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą. kuris 
sstl priežastimi gal vau skauddjlmo. 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karitį. atitaiso 
trumparegyste ir toHragyst*. Prirengta teisingai akinius. Visuose atstu- 
klmuees egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklas valkus. Kreivo* aky* ati
taisomo* Valandos nuo 10 Iki I y. 
NedSlfoJ nuo 10 iki 19. Daugely at- 
.įtikimi) akys atUalsnaaoH be akintų. 
Kaliui* pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVI 

Phone Boulev&rd 7589

Lietuvis Chirurgą* ir Gydytojas 
2515 WE8T 69th ST.

Of. ir Ras. Tel. HKMlock SIU
V a 1 a o d oi: 

i - 4 popiet; nuo 6.8 vakaraia

■LMINGAS ATIDARYMAS

IDITORIUM TAVERN
3137 80. HAL8TED ST., CHIOAOO, ILL.

itadianį, Rugs.-Sept. 8, ’34
b užkandžiai — gera muzika — paailinksminimaa 

“Good Time” Visiems užtikrinamas
Mr. and Mrs J. Ir P. RACHUNAI

idinome ir gražiai išpuošėme vietų. Užprašome vi- 
raugus, darbininkus, biznierius, profesijonalus ir 
turie nieko neveikia. Nepamirškite dienos: rugsėjo 
alkas 6 vai. vakaro. Būsime prisiruošę priimti sve- 
• 9 d, t. y. sekmadienį.

Furniture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje 
71BO ao. TAUKAM HP. 

7194 SO. ROCKWKLL OT. 
Tel. REPubllc 5OM-4O51
Mes parduodam anglį* že

miausiom kainom. Pocahon-
tas M. R. 97.0* tonas.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

INSURANCE ?ERKAM

ftEAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiražykito į Mūsų Spnlkų. Teisingumu Pamatootat Bisaia

2608 WRBT 47th STREET Tel. LAFavetto 1083

1801 a ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE Office Tai. Wentworth t S10

Tel. Ofiso BOGLerud 5*IX—14
Rr*. VICaovy 9X4* ,

DR. A. J. BERTASH,
Oflao vai. nuo 1-8; nao 4:I4-I:SS 

756 W. S5th StrMt

DR. SUSANA A. SUKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU
6900 SOUTH IIALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki t rak.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

<729 So. Ashland Ava.
9 Ittboa

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

W«* 14 tkl 19 vai. ryt*, nuo 9 Iki 4 
ani. po platų nuo 7 Utį 8:10 vai.

vakare. Nadėllomla ano 14 Ud 19 
valandai diena.

Tiesima■ Mn>way t***

Oflao Tel. CAImnPt 4844
Rr*. Tel. DREtrl 9141

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgai

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampae Hat Street 

Valandos: 9—4 popiet. T—9 vai rak.
NadAltomle Ir trentadlenlafi 10—19

j -,
Rea. Phone Office Pbona

nrCUevood 4441 TRIangle 4444

DR. A. R. MCCRAD1E
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
7860 So. Halated Street

ROOM 914
Vai.! 4-4 tr 7-4 V»l vakar*

DR. MAUR1CE MN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

<631 SO. ASHLAND AVĖ.
W. YARrta O»*4

Maa.1 Tel. Pl^Ua »4<hi
Valanda*:

Nuo 14-19 y. ryto: 9-9 ir 7-1 ». y. 
MadAid.»n>«»« *ma i* iki tt rti~na

I
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