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METAI-VOL XIX

LIETUVA SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIUS
DIKTATORIUS HITLERIS 
PAGALIAU PRAŠNEKO

Kaip jo sekėjai, taip jis grasina 
priešams

VOKIETIJOS MARKE ATSIDŪRUS 
INFLIACIJOS ANGOJE

AMSTERDAMAS, Olandi-j BERLYNAS, rugp. 12. — 
ja, rugp. 12. — Žiniomis iš Naciams valdant Vokietijų 

valstybės viešosios skolos pa
didėjo iki 3 bilijonų dolerių 
ir šiandien Vokietija turi ap
ie 19 bilijonų aukso markių 
skolų.

Ekonomininkai tvirtina, kad 
šios skolos greitu laiku 'Vokie 
tijų privers prie finansinės 

nint 15 metų sukaktuves, kaip I katastrofos- pasikartos mar 
buvo sukurta pirmoji nacių ,kfs. -""iacija. Matyt, nacių

Rosenheimo, Bavarijoj, dikta 
torius Hitleris vakar paga
liau pasirodė ten viešumon 
ir paskelbė grasinimų nacių 
priešams, pareikšdamas, kad 
Bus sutriuškinta visokia na
ciams opozicija.

Tenai jis sakė prakalbų ini,

VIZITORIŲ DIENA GRANT STOVYKLOJE

Atvaizduojama dalis vizitorių, kurie šį sekmadienį buvo suplūdę į Grant sto
vyklų, šalia Rockfordo, Ilk, kur vasaros pratimams apsistoję 6,000 valstybės mi
licininkų ,(karių). Vizitoriams buvo sakomos prakalbos.

ĮSPŪDINGAI ATIDARYTAS PASAULIO 
LIETUVIU KONGRESAS

Lietuvos prezidentas A.
Smetona pasakė prakalbą

SUVYKO DAUGIAU KAIP 2,500 
ATSTOVŲ IR VIZITORIŲ

VYKDOMA ĮVAIRIAUSIŲ
PRAMOGŲ PROGRAMA

KALINAS, rugp. 12. — lietuvius patraukti tautinėn
Šventadieniai pasipuošęs Kau ir kultūrinėn vienybėn su 
nas vakar nepaprastai iškil- j Lietuva.
mingai ir įspūdingai sveiki- j Kongresas ir yra šio tik- 
no daugiau kaip 2,500 lietu- j slo įspūdinga manifestacija, 
vių, suvykusiųjų čia viso pa-, pareiškė p. R. Skipitis. Užsie-

kuopelė. vyriausybė to pageidauja,

Nepaprastas reiškinys. Hit-!nes markSs «riuvimas panai- AMERIKOS ITALĮĮ JAUNI- KONGRESE TRIUKŠMAS MALDININKUOS Į EUKA-
kins visas vidaus viešąsias c t

MAS PAS POPIEŽIŲ PRKŠ MOKESČIUS RIŠTINĮ KONGRESĄleris šiandien užima Vokieti: ,
joje aukščiausių pozicijų. N,.- sk°las taiP kaiP ba'"> i^l 
žiūrint to, jis nė kiek nesu- P° kar0,
kulturėjęs. Kaip buvo, taip it 
toliau pasilieka storžievis rėk
snys, tinkamas tik kurstyti 
aklasias savo sekėjų minias.

MUSSOLINI ATMETA 
ETIOPUOS PASIŪLYMĄ

JAPONAS PULKININKAS 
NUŽUDĖ GENEROLĄ

ROMA, rugp. 12. — Dikta 
torius Mussolini griežtai at
meta Etiopijos imperatoriaus 
pasiūlymų., kad Italijai bus

Jjv- pripažintas Ogaden teritori-TOKIJO, rugp. 12.

VATIKANAS, rugp. 12.— 
Anų dienų Šventojo Tėvo au
diencijoje buvo Amerikos ita
lų apie 200 jaunuolių grupė. 
iFaŠistų partija savo kaštais 
parsikvietė šiuos italus ame
rikonus, kad juos supažindi
nus su jų tėvų gimtąją šali
mi ir garbingųja tautos pra
eitimi ir dabartimi.

WASHIN0T0N, rugp. 12.
— Senato komitetas 8 balsais• *
prieš 6 atmetė sumanymų pa 
didinti mokesčius už mažą
sias pajamas. Komitetas bu
vo užverstas protestais iš vi
so krašto.

WASHINOTON, rugp. 12. 
— Kongreso demokratų tar
pe sukeltas nepaprstas triuk-

1 šaulio lietuvių pirmajin kon-t
gresan. Kongresas atidarytas J T • *su Lietuvos prezidento A. Sm 
etonok prakalba.

nio lietuviai yra daug kito- 
niškesni, žiūrint jų pilietybės 
ir politinių ir socialių pažiū- 

i rų, priklausančių nuo padė-

CLEVELAND, O., rugp. 
12. — Rugsėjo mėn. 23-26 d. 
čia įvyks krašto (nacionalis) 
Eukaristinis kongresas. karštai sveikino keletu šimtų 

lietuvių, atvvkusių iš Chica- 
Kongreso rengimo komite- jg0 ir kitų Amerikos miestų, 
s apturi žinių, kad visose jj geraį įįrio, kad Amerikos 

krašto dalyse rengiamos gau- ]je,uvjaį milijonus dolerių su- 
singos makiininkijos kongre- gionK savo gimtiniam kraS.
san' I tui per paskutinius penkiolikų

Tas pat komitetas praneša, metų

Suvo kusiems svečiams pa- ■ ties ir aplinkumos. Tačiau jie 
rūpintos visos prieinamos jaučiasi vieningi kaipo lietu- 
mieste patalpos, įėmus moky- ’ viai, kadangi visi paeina iš 
klas ir du vidutinio didumo to paties tautinio kamieno, 
viešbučius, kur kambariai iŠ Adv. Skipitis pažymėjo, 
anksto buvo rezervuoti. kad daugelis atvykusiųjų nė-

Lietuvos vyriausybė ypač ra matę Lietuvos ir kai kurie 
nesukalba lietuviškai. Nors jie 
yra apsirūpinę J. Valstybių, 
Australijos, Brazilijos, ar ki
tų kraštų pasais, dal>ar jie 
jaučiasi tikrais lietuviais ir

ponų kariuomenės puikinto- I i°« P>°‘as mainai8 «* I.eidim? Tai daugiausia mokiniai iŠ P* nepaprstas trink- kad maldininkai galls ati.!
kas Įeit. Aizacva su kardu Etiopijai susisiekti au Jūra ir italų parapijų mokyklų. j, šmaa prieš senato komiteto itinkamas palalpa8 siame mies " "k •' tuv « *
žudė gen. Įeit. Nagatų — ja
ponų karo reikalų generalį 
direktorių, pastarojo ofise ka 
ro departamento rūmuose. 

Tas įvyko ryšium dėl visos

už stambių paskolų.
Mussolini pareiškia, kad, ra

si, kuri kita valstybė intere
suojasi šiuo imperatoriaus pa 
siūlymu, bet ne Italija, kuri

, . . . ... stipriai jsiginklavusi ir yraeilės karininkų nukėlimo is ,. . , . ....... : ralinga ant žemes ir ore. Et-vienų pozicijų i kitas. ... . . . . ,įopijos imperatoriaus siūlo-;

priešakyje buvo kun. J. M. sumanymų, kad padidinus mo 
Congedo iš New Yorko. kesčius už pajamas darbinin

kams ir vargšams — visiems 
tiems pavieniams asmenims, 
kurie per savaitę uždirba 
daugiau kaip 16 dolerių.

NENORI NUSILEISTI ŠEL
PIAMI DARBU BEDARBIAI

te kongreso laiku.

PASKIRTAS NAUJAS 
VYSKUPAS

jas kongresan suorganizavo 
advokatas R. Skipitis, tuo tik 
siu lankęsis ten pereitų kovo 
m.1

Kongresų atidarant kalbė
tojai pažymėjo, kad šis viso

MILMAUKEE, M is., rug- pasauij0 lietuvių suvažiaviDemokratai tvirtina, kad nė
NEW YORK ruiru 12 _ ira ma^aus’°s Pro8os Pra‘ |n§tališkos delegatūros, vietos f utnriini T n «vnrhi«n

Pulk. Aizawa tuojau suim- maa plotas yra vieni smilty- . .’ M, ' vesti šį sumanymų. O žinovai . . . M h Da,kirta, * 8 ‘ ‘ J J' J° svarbia -
' Kaip šis pasiūlymas, KetU,n n°r° *!•**" pareiškia, kad senato komite-, N D v^ku ’ .>ra Pa8aulm

streikavę bedarbiai umstai, fe 5ig ,nman M iskelta„ tikikarK<>' N- u- vyskupu. ,--------------------
kurie kovoja prieš vyriausy. (uo 8umetimu, kad gatruk.
ties- mokamų mažų šelpiamų- džiug ]oWninky mokMČiQ bi. 
jį atlyginimų. Streikininkus jr M - kkai k(mgre

tas ir paskelbta griežta cen- nai
zura apie įvykusių barnių taip ir visos kitos koncesijos 

laikmenas. nepalauž Italijos pasiryžimų,
Kalbama, kad dėl to nepa

prasto įvykio japonų kariuo
menės vadovybėje, ar tik ne- Mussolini. 
atsistatydins karo ministeris ,

kad visiems laikams apsidir
bus su Etiopija, pareiškia remia unijų vadai, kurie tvir1 so sesijai.

tina, kad ir nepriklausančios j žemeaniųjų pirminin

piūčio 12. Žiniomis iš ap- mas netUri sau panašaus Lie-

yra Lietuvos laimėjimų, arba 
jos sopulių neatskiriamais da
lyviais.

Per visų savaitę čia bus 
vykdoma įvairios rūšies spor 
tų ir pramogų programa, o 
paskiau kongreso dalyviai po. 
rai dienų nusikels Klaipėdon.

Programa apima lietuvių 
meno ir spaudos specialę pa
rodą, berniukų skautų suva
žiavimų, o rugpiūčio 15 d. 
milžir.iškų Lietuvos kariuome 
i.ės paradų.

KOLUMBO VYČIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

NEW YORK, rugp. 12. —
gen. Senjuro Hayaši. Nužudy IŠŠOKO IŠ LAIVO JŪRON, A darivX> rederac,jai ""^kas Byrns po atsilankymo pas ru^,ucl° menesį, 20 iki 22

tas gen. Nagata buvo stiprus 
karo ministerio šalininkas.

IŠGELBĖTAS

------------------- ; BOSTON, Mass., rugp. 12.
KATALIKŲ MIESTO OLAN'— Už 200 mylių rytų link

DIJOJE SUKAKTUVĖS iš žuklinio laivo vandenynan 
įšoko Walter Robillard, 32 
m. amž., iš Bostono. Nesidavė 
gelbėtis. Pakraščių sargyba 
pagaliau jį ištraukė iš vande-

HAOA, rugp. 12. — North 
Brabant provincijos, Olan
dijoj, vyriausias miestas Bois 
le-Duc minėjo savo 750 metų į nyno bangų ir pristatė čia li- 
sukaktuves. goninėn. Spėjama, kad jis

Sukaktuvių iškilmės buvo pakvaišęs, 
katalikiško pobūdžio, kadangi

remia šį streikų prieš mažų, pareiškė, kad pr.
atlyginimų. įeš rugsėjo m. 1 d. kongre-

Iš iVashingtono grižo WP- gag nulraukg Ta-ia0
A viršininkas New Yorko m.e jw ]>jko bflt praveg.
ste, gen. Johnson. Matyt, Jis ,ag biliug
pakvies darban norinčius dirb j
ti bedarbius, o streikininkai VASAROS PAMOKŲ 
tes,žl"°- i UŽBAIGIMAS

d., čia įvyks Kolumbo Vyčių 
organizacijos 53-iasis krašto 
suvažiavimas.

Traukiama atvyksiant kelių 
tūkstančių delegatų ir šiaip 
vizitorių.

PRIGĖRĖ 200 JAPONŲ

MIRĖ KON. P. JANU
ŠAUSKAS

SVARBIOS 25 METU 
SUKAKTUVĖS '

miesto gyventojai visų laikų 
išliko ištikimi tikrajam tikėji 
mui, nežiūrint protestantizmo 
bangų siautimo.

AVORTHINOTOtf, Mmn, 
rugp. 12. — Netoli vietos air 
porto nukrito lėktuvas. Žuvo 
vairininkas ir trys keleiviai,

UŽGINA ŽYDŲ 
POGROMUS

-VARŠUVA, rugp. 12. — 
Berlyne paskleista žinių, kad 
lenkų valdomoj Aukštojoj Si
lezijoj vykdomi žydų pogro-

MISIONIERIUS — UGNIA
GESIŲ VIRŠININKAS

SEATTLE, Wash., rugp. 
12. — Misionierius kun. F. M. 
Sulzman, kurs dirba tarp kA 
talikų ir kitų Matanuska slė
nio kolonijose, turi dar kitų 
pareigų — išrinktas Matamus 
ka ugniagesių viršininku.

Chicagoj yra 8,402 aludės.
mai. Lenkų autoritetai tai Už pusmetį miestas “lais-
užgina niais” surinkęs 2,509,800 dol. D., V. 0.

TOKIJO, rugp. 12.

1 KELME. — Liepos 10 d. 
mirė Kelmės parapijiečių la
bai mylimas altarista kleb. 
kun. Petras Janušauskas. Ve
lionis buvo labai diaug pasi
darbavęs vietos parapijai: jo

Šio rugpiūčio m. 15 d. vi
sam katalikiškam pasauly bus 
minimos Popiežiaus Pijaus X 
išleisto Quam Sdngulari dekre 
to 25 metų sukaktuvės. Šiuo 
dekretu yra įvesta septyne- 
rių metų amžiaus vaikams piriniciatyva buvo pastatyta di

delė mūrinė, gotiško stiliaus mojį jv. Komunija. 
Kelmės parapijos bažnyčia.
Velionis palaidotas prie jo 

Kyo- statytosios bažnyčios pamatų.
IŠTRAUKTA KARIUO

MENE
Chicagos (Catholic Youtli to ir Osaka nuo lietaus pasi-' Palydėti į amžinų poilsio vie 

Organization (CYO.) globoje 
šių vasarų keturiolikoj Šven
tosios Dvasios vardu moky
klų buvo vedamos pamokos.
Lankė apie 5,000 vaikų nuo 
6 iki 16 m. amžius.

Vakar vakarų stockjardų 
amfiteatre įvyko šių pamokų 
užbaigimas. Vyriausiuoju kai 
bėtoju buvo J. E. vyskupas 
pagalbininkas B. J. Sheil, D.

reiškusiuose potvyniuose ap- tų mylimų kun. P. Janušaus- PAR,YŽIU»S>, J2.
įe 200 japonų prigėrė ir dau kų„ atsilankė daug kunigų, Jath ginimo mažinimų vy 
giau kaip 50 sužeista. aukštų svečių ir didelė para-įr*au8y 8 tarnautojams ir

pijiečių minia. Prie duobės darbininkas triukšmas mažėja
VARSilVA, rngp. 12. - bu'T0_ įgakyta daug aįį,Tei. ir iš pavojingų virtų karino-

Gaisras ištiko Sčerevo prie-.... . .. . . ,. .. a • « • Al kmimo kalbų, kuriose buvo
miešti. Apie 250 Šeimų neteko1 . . . , , . . ». I primenami jo darbai hažny-
pastogės.___________ įgyyjjgg gerOvei. Kel-

GROSSOTO, Italija, rugį), mižkiai labai liūdi, ktd iš jų 
12. — Arti Ribolla lignito ka- tarpo pasitraukė užtarėjas ir 
sykių ištiko potvynis. Žuvo 12 globėjas dar nuo rusų pries- 
darbininkų. paudos laikų.

menė ištraukiama.

~ORAS_
CHICAOO IR APYLIN

KĖS. — Dailus oras; viduti
nė temperatūra.
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lielna kasdien, Uakyrua aektnadlenlua 
M»fcNU MERATOS KAINA.: J. Amertkoa valatybtae:

Maumu — 16 00. Puael metų — 11.60; Trinta Bkėneeiaiua 
— 12.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valatrbSM 
prenumerata: lietame — 17.00; Pusei metu — 14.00. 
Kopija — Olc.

.'Rektorius priima — uuo 4 vai. ilgi I vaL popiet 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrailna,

tei nepraAoma tai padaryti lr neprlaiunčiama tam tlka- 
'u» raito tenklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

Pakaitės Valstybių Sąjunga 
• Taikos Vykdytoja

Vienas angliška*. dienraštis nurodė, kad Į 
Chicagos Stock yarduose pusė kiaolydiių e-, 
sančios tuščio*. Darbai stock yąrduose per-
pu^u.nažėjo. Taip įvyko dėlto, kad pristigo (Ver-a g sutru.

Už tai kaitinama valdžia. Mat valdžia ,wpiata* įaiaiataa, skaityta* ji tubalto. valstybių sąjunga jOf. p|ell^ Kaune kelių

66 DRAUGAS”
L' J’HUANIAN DAILY FBIEND

PublUhed IMUj. HzoĖDt Bub<Imy. 
SOR8CRIPTION8: One Tear — 64.00; 81x Months

— 6160; Three Months — M.00: One Month — 76c. 
ęur»M — One Tear — *7.00; Blz Months — *4.00;
Tčvertlsfnp a “DRAUGAS** brlngs best reaulta. 
Advertlslng ratea on applleatton.

“PRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

ŠIE METAI LIETUVIAMS REIKŠMINGI

Jau dabar matosi, kad šie metai lietuvių 
tautai bus reikšmingi. Viso pasaulio lietuvių 
gyvenimas bus sugyvintas.

Ateitininkų Kongresas, kurs įvyko Tel
šiuose ir kur dalyvavo žymiausi vadai ir žy
miausios intelektualinės jėgos, baigėsi dide
liu pasisekimu.

Dariaus - Girėno žygis jau patapo lietu
viams įkvėpimo šaltiniu.

Viso pasaulio lietuvių kongresas, dabar 
einantis Kaune, jau praskambėjo didžiųjų 
tautų spaudoje.

Dabar lauksime, kad Amerikos lietuvių 
suvažiavimas ateinančių savaitę Philadelplii- 
joj atneštų gausių vaisių išeivijai. Ten su
važiuos žymiausi vadai ir mūsų intelektuali
nės spėkos. Ten įvyks kartu Federacijos kon
gresas, Kunigų Vienybės seimas, Motinėlės 
seimas, Vargonininkų seimas.

Kaip kiti šių metų įvykiai yra patapę 
reikšmingi lietuvių gyvenime, tai lai ir šis 
mūsų reikėjų suvažiavimas Philadelprijoj pa
tampa įkvėpimu mūsų katalikiškajai ičcvi-

VERČIAU TYLĖTŲ

•z

Pabaltės kongrese, Rygoje, 
1935-6-29 d.)

kiaulių augintojams prižadėjo premijas, jei 
i aprubežiuos kiaulių auginimą. Tas pat būro

žadėtu kviečių, komų, tabako ir kitokią rū- Siauresne prasme Pabadės 
šių farmeriams. valstybių sųjunga suprantama

Pernai valdžios ūkio politika privedė Estijos, Latvijos, Lietuvos po- 
prie to, kad prisėjo už keletą milijonų dole- litinis bendradarbiavimas, ku- 

i r.ų importuoti kviečių. Šiemet per pirmųjį ris pradėtas pasirašant 1934 
1 pusmetį reikėjo įgabenti 3 milijonus svarą in. rugsėjo m. 12 d. Ženevos 

su viršum kiaulienos. sutartį, Q platesne prasme prie
Taigi valdžia perdrąsiai farmerius kurs- šios Sąjungos priskaitoma ir 

tė prie gamybos aprubežiavimo. Del to atsi- Suomija ir Lenkija, nors abi 
tiko tas, kad mėsa ir kitokie valgomieji pro- pastarosios glaudžiai surištos 
dūktai labai pabrango.

Nereikia, vienok, sakyti, kad valdžios
noras aprubežiuoti ūkio produktą gamybą 
neturi pateisinamo pagrindo. Jei pripažinsi
me, kad farmeriai gali gaminti ūkio produk
tus be jokios tvarkos, tai tą pat turėtą da
ryti ir fabrikantai. Jei negera, kad dei fer
merių gamybos sumažėjimo, sumažėjo dar
bai stock varduose įr mėsa pabrango, tai 
lygiui negerai, kad drabužių gamybos fabri
kantai neleidžia darbų ir nemažina drabu
žiams kainų.

Jei pripažįstame gamybos siaurinimą vie
niems, tai tą pat teisę turime pripažinti ir 
kitiems. 1

KARUI PINIGŲ YRA, O SKOLOMS 
MOKĖTI NĖRA

A A

Nelaimingos atminties buvusis Amerikos 
prezidentas Hooveris vėl prabilo. Girdi, A- 
inerikai gręsia laisvės netekimas. Girdi, da
bartinės vyriausybės žygiai esu pavojingi A- 
merikos laisvei.

Tas, kurs valdžioje būdamas pranašavo 
“prosperity around the corner”, turėtų būt 
atsargesnis su savo pranašystėmis.

Apie pavojų spaudos laisvei buvo labai 
daug karščiuotasi prieš neseną laiką. Apie 
tą baubą daug rašė kapitalistiniai laikraš
čiai. Pasirodė, kad tai buvo tik priekabių 
ieškojimas prie prez. Roosevelto administra
cijos. Dabar Hooveris tam baubui norėtų gy
vybės įkvėpti. Bet tuščios pastangos.

PRANCŪZIJOJ NERIMASTIS

iš Suomijos — Estijos — Lat-

000 lt. Jo ilgis sieksiąs 125,5 se vyksta dideli tiltų statymo 
mtr. Jau baigtas statyti Pa- bei remonto darbai, 
dubysio (Šiaulių rajone; gelž- Ateinančiais metais mimato- 
betoninis tiltas, kurio ilgis sie- mu statyti Alytaus tiltų pei
kia 7lS mtr. ir kaštuoja 66,(XX) Nemunų. Jo ilgis bus apie 200 
lt. Nemaža tiltų tenka staty- mtr. Jau sudarytas ir eskizi- 
ti, tiesiant Kauno — Klaipė- nis projektas. Kl. D.

rajo- ------------------

vijos - Lietuvos iv Lenkijos, LIETUVOJE GAISRAI
tuo tarpu įsikūrė tikroji sų-J, 1 „ . T * stuos apie o6,000 lt., ir visa
junga tik tarp Estijos ir Lat- ... , . . .. m• • • .. •• el*e mažesnių tiltų. Tarp Vi-vijos. Politikoje su Rusija Pa-

SUNAIKINA MIŠKįl
baltės valstybės stengėsi lai
kytis vieningos linijos. Pasira
šyta eilė nepuolimo sutarčių. 

Iš visko nulyti, kad Pabal-

duklės ir Nemakščių (Kauno 
— Klaipėdos) naujame plente

Lietuvoje kiekvienais me
tais gaisrai sunaikina gana 

ta,p put tenka statyti tilt,, už 1)1..Jfy ir pridar0 ni„na.
40,000 lt. žų nuostolių. Apskaičiuojama,

. . Keletas statomų ir didesnių kad nuo 1930 m. ligi 1935 me-
tos vMutybą, bendradarfoiavi- tdtų. Pastaty,as dj.l,,, ,„,1(l;.i09 gaisrai Lietuvoje
Inas via* laikę buvęs intensy- deys y<, adr į|gį0 medinis til-! sunaikino apie 2,860 hektarų 
vus, nors ir neprieitu bendro )ag Merkl Alytaus ra> I ,||i5k(), yra ikainuotas

sn kitais geopalitiškais rajo- raštiško sufonnulayiino. Šį da n(, Ka5tav0 api(J 10>()00 ,, W2 ų. Ypač daug gaiš-
nuis, Suomija su Skandinavija lyk* labai pastūmėjo , pr.ek, stakiuo6ej sta.‘rų miskuose buv„ 1934 metais

praeiti metai, kada 1934 m. ,0|nas ,aip nlediais Tada iW(Lg- 1J83 hektarai
vasario ui. 17 d. Ženevoje pa-|m,r i|gio ti|tas Mttuv,j. ;k„_ jkainuota 243,000 litų su 
siruiyto vieningumo tr bendra Jjs kažtuos 1(ywo ,, B ,„ai Gaunanla Hni kad it 
darbiavimo sutartis tarp Lat

ir Lenkija su Rumunija.

Pabadės jūros tautą bendra 
d&rbiaviiuas buvo žinomas dar 
iš prieškarinių laikų, kai šios 
tautos susijungė prieš rusą 
gajią. Pabaltos tautų bendra
darbiavimo tendencija išsiplė
tė antros rusų revoliucijos me 
tu 1917 ni. Petrapily sušauk
toje konferencijoje, kur vieni
ngai kalbėta prieš rusus.

Naujų valstybių bendradar
biavimas pirmiausia pasireiš
kė jų užsienio delegatų veik
loj Londone ir Paryžiuj.

Be bendros Pakaitės sųjun
gos buyo projektuojama dar 
rasiška sąjunga. Tačiau šis 
projektas Suomijoje nerado 
pritarimo. Imta planuoti są- 

i junga tarp brolių tautų lat-

Italija tebetęsia prisirengimus karui 
prieš Abisiniją. Karui vesti Italija pinigų 
turi, bet Amerikai karo skolas atmokėti, tai 
ji pinigų neturi.

Perdaug stebėtis iš to negalima. Juk A- jvW i* lietuvių, bet ir čia nie- 
nierikos subankrutavusių bankų prezidentai ko nepadaryta, nes viena tau-
turi pinigų naujiems automobiliams nnsipir- ta skyrėsi 41 uo kitos kultūri-
kfl, tų užsidariusių bankų receiveriame* getas n*u išsįvystyMu ir politine pa- 
algas išmokėti pinigų ir-gi yra, bet depozi- dėtimi.
toriams atmokėti tai pinigų nėra. Pabaltas valstybių gilesnis

bendradarbiayimas išsiplėtė 
Pabaltės valstybių konferenci
joje, užsienio politikos vado
vų sueigose. Pirma jų įvyko 
1919 m. rugsėjo 15—16 d., ku
rioje dalyvavo Estijos, Suo
mijos, Latvijos ir Lietuvos 
ministeriai pirmininkai ir už
sienio reikalų ministeriai. Čia 
buvo išspręstas taikos klausi
mas su Rusija. 1920 m. sausio 
20 d. kita Pabaltės valstybių 
konferencija įvyko Helsinky. 
Šį kartą be Suomių, Estų, Lat
vių ir Lietuvių dalyvavo ir 
Lenkija. Dienotvarkėje buvo 
Baltijos jūros neitrąliteto 
klausimas, ekonomiško suartė
jimo įr etnografiškais pagrin
dais esančių sienų kivirčų tai
kaus išsprendimo pageidavi
mas. 1920 m. rugpiūčio m. 6 
d. —

“Karys” nurodo, kad Dancigas kliudo 
lenkų - vokiečių santykiams. Lenkai yra susi
rūpinę dėl anglų - vokiečių laivyno susitari
mo. Mat kai vokiečiai turės stiprų laivyną, 
lai Baltijos jūros uostai bus pavojuje. Len
kai dabar nori palaikyti su vokiečiais esamą
būsenų, nes Dancigas jų rankose.

* * •
Prancūzijos ir Ispanijos koloniją kariuo

menėje Afrikoje yra nemažai lietuvių. Ją 
tarpe yra lakūnų. Jų keletas perėjo į Abisi
nijos kariuomenę. Ir Lietuvoj atsirado atsar
gos karių, kurie nori vykti į Abisiniją. Bet 
leidimų ten vykti jie negaus.

Australijoj, Sidney mieste gyvuoja nuo 
1929 metų Lietuvių Dr-ja su 26 nariais. Dr- 
ja turi knygyną ir gauna iš Lietuvos įvai
rių laikraščių. Laiškui iš Lietuvos į Austra
liją nueiti trunka 30 dienų.

* * * 4
New Yorke sustreikavo viešųjų darbų' 

darbininkai. Reikalauja geresnių algų. Vai-į Aidžiausia Pabaltės valstybių 
konferencija, Bulduriuose, ne
toli Rygos, kurioje paskutinį 

• kartą drauge dalyvavo Lenki-
Prieš keturis metus Rusija teturėjo 16 

suhttiarinų. Dabar ji turi 55. Tai jau dau
giau, negu Anglija. Didžiausios Rusijos sub- 
tnarinų stotys yra Leningrade ir Vladivos
toke.

• • * o

Jei Augsčiausias Teismas išspręs, kad

Prancūzija dabar pergyvena neramų lai
ką. Kai kitos didžiosios valstybės nuėjo nuo 
aukso pagrindo, tai Prancūzija užsispyrė, 
kad savo pinigų nepiginti. Todėl ten depre
sija aštrėjo ir pinigų stoka didėjo.

Parlamentus, išsiskirstydamas praėjusį į džia leidžia jiems daryti taip, kaip nori, bet 
pavasarį, suteikė vyriausybei finansų reika- streikininkai pašalpos negaus, 
luose diktatoriškas' teises. Pirmas valdžios
žingsnis buvo tai sumažinti valdininkų algas 
ant 10 nuoš. Dėl to kilo didis nepasitenkini
mas, kilo net riaušės. Touleno mieste riaušės 
buvo tokios, kad į ligoninę pateko 200 žmo
nių.

Taip dalykams painiojantls, valdžia pas- ■ 
kelbė, kad rūpinsis atpiginti pragyvenimą. Į 
liet visuomenę įspėjo, kad valdžia parlatnen- i AAA yra priešingas konstitucijai, tai farme- 
to įgaliojimą turėdama, neis atgal. Valdžia ’ nai vis tiek gaus premijas ui apnjbežiavi- 
paskelbė 83 naujus įsUtymus, kuriais bus i gamybos. Taip skelbia vyriausybė, 
rišama maisto atpiginiiMBs viešų darbų pa-

f^ikraščio “Vauity Fair” redaktorius 
atsiprašė Japonijos imperatoriaus už įdėji
mą karikatūros, pašiepiančios japonų valdo-

rūpininias, biednesnių žioply mokesčių pa 
mažinimas ir t.t.

Pagrindinis Prancūzijos vyriausybės tik
slas yra išsilaikyti ant aukso pagrindo. I vą

Bet yra baimės, kad Prancūzija gali pri- 
‘ eiti prie to, kad jai reikės diktatoriaus. Ta

da ten parlamentui būtų galas ir ji vaMytų- 
si taip, kaip Italija arba Vokietija.

Ispanijos karo ministerija paskelbė ar
mijos perorganizavimo projektą. Ispanija va
rosi, kad jos armija būtų pinnoą klešne.

vijos, Estijos ir Lietuvos. Tri
jų valstybių valdžios apsiima 
laikytis vieningos taktikos už
sienio politikos klausimuose ir 
dalintis politine ir diplomati
ne pagalba tarptautiniuose sa
ntykiuose ir jų įgyvendinimui 
kviečia trijų kraštų užsienio 
reikalų ministerių konferenci
jas. Atstovams užsieny duoda 
parėdymus kontaktui palaiky
ti. Sutartis sudaryta 10-čiai 
metų. Kartu su tuo Pabaltės 
valstybių bendradarbiavimas 
įgavo aiškesnę išraišką ir, ro
dos, kad Estijos — Latvijos 
— Lietuvos sąjunga monopo
lizuos sau Pabaltės sąjungos 
pavadinimą. Savitarpis taikos 
vykdymas, išskiriant Lietuvos 
ir Lenkijos santykius, Pabal
tės sąjunga buktK-dideliu tai
kos faktorium. Jos vaidmuo 
nesibaigia savitarpe taika. Ji
tapo tarpininke Europoje, j; PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i cbarinščikai. Jie vaikšto nuo

pagrindų remontuojami tiltai šiemet Lietuvoje jau buvo ke 
Šiaulių rajone per plukdomas li didesni miškų gaisrai, 
upes: per Jūrų, Miniją, Ven- Xe visus gaisrus pasiseka 
tą, Dubysą, Virvytę ir Vardu- išaiškinti. Yra patirta, kad
vų. Visas tų tiltų remontas 
atsieis 38,000 lt., o plentuose 
pagrindinai šiemet atremon- 
tuotj 24 tiltų išlaidos sieks 
75,000 lt. Ūkio būdu visuose 
plentų rajonuose mažesnių til
tų bus pastatyta 56. Jų pa
statymas atsieis apie 113,000 
lt. Šiuo metu visuose rajonuo-

maždaug 70 nuoš. visų miškų 
gaisrų įvyksta dėl padegimų 
ir tik apie 30 nuoš. dėl kitų 
priežasčių. Padegimų būna ke
ršto tikslais — tyčia ir per 
apsirikimą — netyčia, kada 
numetama miške neužgesintų 
degtukų ar nuorūkų.

Tsb.

turi vykdyti taiką tarp rytą i ----------
ir vakarų. Tai ypatingai dide- i Vienas mano kampelio ta- 
lė ateities užduotis. Kas lie- vorščių — Juozas praneša to 
čia Pabaltės valstybių sųjun-;kių linksmą navynų: 
gos išsivystymo perspektyvas, į “Ant moterų ir panelių da- 
atrodo, kad jos branduoliu liks bar užponavo nauja mada, ku 
Estijos — Latvijos militarinč 1 ri kasdien patraukia didesnį 
ir Estijos — Latvijos — Lie-' ir didesnį skaičių, 
tuvos diplomatinė sąjunga, ku

ryto ligi vakaro, pasikaibinę 
dėžes, pilnas šio “gardumy
no,” ir laido gerkles:

— Sacharinas! Dvigubai 
saldus sacharinas. Ir dvi dė
žutės kaštuoja vos 15 centų.

Ar yra kitas miestelis, ku
riame būtų pristingama cuk
raus, nežinau. Nežinau taip 
pat ar yra kur nors kitur to

Kad pamačius tą naują ma
ri glaudžiu bendradarbiavimu dą, reikia užeiti į taverną, 
iš vienos pusės su Suomija Seniau saliunuose, kaip čai- kio pigaus sacharino. Biržė-
ir Skandinavijos valstybėmis nataune, nematydavai moters, 
stengsis sustiprinti taiką. 1934 o ypač panelės, netik prie ba- 
m. rugsėjo 12 d. sutartis sie- ro, ale ir saliune. Dabar ir
kia toliau, duodama galimu-įjos prie baro sykiu su vyrais skui pradeda skųstis 
mo išugdyti politišką Pabal- ir geria tą patį stopą, ką ir riais. 
tės konfederaciją ar uniją, bei vyrai — mažiukę ir štainą, ir
ekonomiškai Pabaltės muitų rūko, su užsitraukimu, tuos dvigulio saldumo priemo^ 
uniją. Šis idealas turi praktis- pačius cigaretus, ką ir vyrai. Į pasaldintos arbatos, ir pa 
kų tikslų ir reikia stengtis jį Kai kurios jų gėrime ir rū- j netikiu, — porina biržėnas 
įgyvendinti. Pabaltės valsty- Į kyme bytina net vyrus. Esą, Į necukringą dieną. — Rodos,

rugsėjo m. 6 d. įvyko bių bendradarbiavimas yra bū- 
tinaa ir svarbus taikai. Todėl 
jos įgyvendinimas yra mūsų 
kartos pareiga.

Prof. A. Piip3
ja ir Lietuva. Spręsti Pabal
tės valstybių: 1) inilitarinis, 
2) ekonominis, 3) politinis, 4) 
kultūrinis, 5) sanitarinis ben
dradarbiavimas ir 6) visuo
meniški klausiniai. Išdirbta 
buvo visa eilė sutarčių proje
ktų, kurie nertrifiksoti diį tų 
pačių metų spalių m. įvykusio 
Lsakijoa — Ičatįvga Vilmaps 
karflilcto. Tuo tarpu įvyko vi 
sa eilė Pabalto vaiatybių ko
nferencijų, kuriose Įčotuva a€- 
sisakė dalyvauti, kur įaina Le 
akijo. Tose konferencijose sva

LIETUVOJ DIDELĖ TILTU 
STATYBA

šiemet tiltų statyba žymiai 
padidėjo, palyginus su praei
tais metais. Tiltų statybai bei 
remontui šiemet paprastų ii 
nepaprastų Išlaidų sąmatoje 
skirta apie 760,000 lt. Didžiau 
sias šiemet statomas tiltas y- 
ra Ukmergėje per Šventąją. 
Jis statomas ant gelžbetoninių

nų sacharinas iš tolo atrodo 
kaip ir bet kuris kitas, tačiau 
ne vienas, jį pavartojęs, pa- 

vidu-

Ot, išgėriau stiklinę to

L

jei moterys išsiprovojo sau kas vaikšto po skilvį skersai 
lygias teises su vyrais baisa- ir išilgai, rodos, kas tai šliau- 
vimuose, kodėl negali lygių'žioja. O durų taip ir nesu- 
teisių turėti ir saliune f

Seniau po pėdės moterys
eidavo ieškoti vyrų, o dabar 
kaikur vyrai eina ieškoti mo
terų. ».

Kurie mano tavorščių pa
einate nuo Biržų, pasiskaity
kit šią linksmą navyną.

Biržai — miestelis nieko 
sau Tačiau atsitinka kartais,1 • 6 . »—»..Vkad krautuvė išliaigia cukrų 
ir negalima čia jo gauti kai 
kada net ištisą savaitę. Sachn 
rino, žinoma, Biržuosei būna 
pakankamai visuomet, tačiau 
jis, kai yra cukraus, dulka už

skumbu uždaryti.

Žinoma, biržėnai sacharino 
galėtų nevartoti, bet argi ga
lima be saldumo apsieiti, jei 
nėra cukraus. Biržėnai cuk
raus fabriką tokiomis dieno
mis sulygina su žeme ir net į 
patį pragarą pasiunčia. Ta
čiau sacharino fabrikantai no 
retų, kad cukraus fabriko vi
same pasauly nė vieno ne*-

ŽMGNA:— Ką tu paniany 
tum apie tokį vyrą, kurio pan 
čiakos kiauros ir marškiniai

rstyta įvairiausi klausimai, pi- j polių. Nors jain reikia api^mestas į kampą. -Visai kitas ,e guzl U • 
rmą vietą užimą tie, kurie lie-j200 to geležies, bet jis atsieik,jdalykas atsitinka, kai mieste-- VYRAS: — Pamanyčiau, 
čia taiką Išsivystė tarsi at-

l skiros Pabaltės valstybių gm-
pigiau, negu kitų konstrukci-llis lieka be cukraus. Tokiomis kad' jisai yra ženotas žmo- 
jų. Vis dėlto, kaštuos apie 243- 'dienomis išeina į gatves sa- gus.

> <
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Mūsų Parapijų Chorai SKAITYTOJO LAIŠKAS
Skaitau lietuviškus laikraš

čius ir seku “Darbininke” 
telpančius straipsnius ap!e pa
dėtį sovietų Rusijoj; taipgi

įerikos lietuvių parapiji- gimusį jaunimų ir neleis jiems 
chorai, tai mūsų tvirto- 
rieš ištautėjimų. Kas ar- 
dirba su chorais, tas ga-

Pasaulio Lietuvių Kongreso^.,8tengiasf 
norėjo turėti visų chorų ir jų kiekvien(( įrodym4 apic tiUn> 
vadų paveikslus. Kai kurie

užmirkti savo tėvų kalbos.
Ir Lietuva jau pradeda į-

vertinti chorų darbuotę, nes tSmiju> su kokiį'pikto"u
tėmyti jų nuopelnus lie- 
>ei.
s daugiau tėmija mūsų, 
rių, gyvenimų čia, Ame- 
i, tas mato, kad ištau- 
as eina; didmiesčiuose 
cesniu tempu, mažesniuo- 
estuose kiek lėčiau, 
sų vadai, ir karštesnį 
iai patrijotai dirba, kas 
atima, ir kiek tik gali- 
cad tų ištautėjimų sulai- 
jie deda pastangų, ir au- 
ssigaili, ypatingai, užlai- 
ni parapijines mokyklas.; tuviskos dainos ir kalbos. A

vargonininkai taipgi apdova
noti D. L. K. Gedimino ordenų 
už jų darbuotę lietuviškoj dai
noj.

Mano supratimu, Lietuva 
tuo nori įrodyti, kad ji įver-

jų padėtį bolševikų rojuje. Vė
liausiu laiku “Laisvė” pasi
gavo atsitikimų su tulu Wal- 
keriu, kuris kadaise buvo Ru
sijoj ir paskui aprašė savo 
patyrimus amerikonų spaudo- 

, je, o dabar pateko į teismų už
tina ir atjaučia savo <Urbi- įokiw( ten ausikallimus. To.
ninkus ir nori, kad visi var dėl, kad jis pateko teisman,
goninmkai dar uoliau dirbtų )ai jau negaliraa nieko 
tų sunkų, bet gražų darbų -> jam nes (ai tik krImi.
mokytų Amerikos jaunimų lie , M,istas. Q ka(,a ,.Darbinin.

j. mvisRus ii naujus, t-
• seserų - mokytojų dide- merikos lietuvių jaunimas mė- Į,. . * ’• ? L, . ' nesibaderiojant su ^Vashing-

Rentimas. Jų darbai 
lietuvių istorijoje 

i įrašyti aukso rai- 
:. Kas rašys lietuvių isto- 
merikoje, negalės užmi- 
idelių nuopelnų seserų 
ieriečių ir seserų Pran- 

čių įsteigtų akademijų 
itėms bei Tėvų Marijonų 
įjos bernaičiams, 
me jaunimo organizaci- 
aip Lietuvos Vyčiai ir 

ntai su obalsiu Dievui 
tvynei. Jų tikslas gyve- 
šiame krašte būti lietu- 

neužmiršti savo tėvų 
Įs ir papročių, mylėti tė- 
aštų — Lietuvų. Lig šiol 
ik imas buvo lig truputį 
įkas, gal, dėl stokos va- 
,r permažai paramos iš 

enės, bet dabar, kuo- 
iau iš čia augusio jauni-

kai lyderiai visi yra buvę ka- tono valdžia... Juk visi artįme.
gsta dainuoti. Įėjimuose, o vistiek garbina-

Kaip malonu buvo matyti mi> (aį „į^,, kad

praeitų rugp. 4 d. Chicagos 
parap. chorų dainos dienų, 
kaip tūkstančiai jaunimo taip 
gražiai dainavo lietuviškas dai
nas. j_________________

Galima užtikrinti, kad tas lietuviškai giesmei ir dainai

tai esu visai kitokiais prasi
kaltimais jie buvę kalinami: 
už politinius prasikaltimus, o 
ne už kokius kriminalius dar-

jaunimas jau neištautės, tik 
reikia jį palaikyti, remti jo

O Jūs, vargonininkai! Dabar 
jūsų laikas dirbti ir dirbti,

darbuotę, stengtis kad kuo . kįek jūsų jėgos neša, nes 
daugiausiai jo prie chorų pri- gįs iajkas jau paskutinis lai- 
klausytų, nes iš to ir Dievui kas jeį kur daijar užleisite 
garbė ir tautai nauda. I lietuviškų laukų dirvonais, ten

Labai girtina, kad didžiu-; jau niekuomet nebus jis lietu- 
ma klebonų labai gražiai re- į viškai ariamas.
mia parapijų chorus, kad ra
gina jaunimų prie jų priklau
syti, kad per metines šventes 
juos pavaišina, o vasarų su
rengia išvažiavimus, kad tik 
tas jaunimas mylėtų chorų ir

itsiranda gerų vadų, aš Prie Paklausytų
kad ir šis organizaci- 

radės geriau gyvuoti ir 
avo užsibrėžtu tikslu — 
erais lietuviais, 
dabar pasakyti apie pa-, 
nius chorus? Kokį vaidj 
jie lošia mūsų, lietuvių, 
ime čia, Amerikoje, 
sakyčiau, kad jų nuopel- 
eįkainuojamas, nes cho- 
tai lietuviška mokykla, 
sirinkęs jaunimas, apart 
ško giedojimo, mokosi ir 
iškos giesmės ir dainos, 
tuo ir kalbos. Tai vie- 
ė lietuviška mokykla,

Chorų darbuotė, gal, dar 
daugiau išsivystytų, jei susi
organizuotų stipri chorų sų
junga.

Būtų gerai, kad Federacijos 
Kongresas ir Kunigų Vieny
bės seimas, kurie šįmet įvyks
ta Philadelphia, rugp. 20, 21, 
22 d., tartų savo galingų žo
dį, ar tokia chorų sųjunga rei
kalinga? Jei taip, tai kad pa
gelbėtų jai susiorganizuoti.

Taip pat reiktų išnešti pa
geidavimų, kad visose lietu
vių parapijose būtų organi-? 
zuojami kuo didžiausi chorai, 
kad būtų užlaikomas vargoni
ninkas, kuris neduotų nutilti

Neapsileiskit ir patys! Su- 
važiuokit visi į Philadelphijų 
rugp. 20 d. į Vargonininkų Sų- 
iungos seimų, kad ten apta
rus tolimesnį mūsų veikimų.

Nes ko dabar nepadarysime, 
tas vėliau niekuomet nebus 
padaryta.

Juozas Brazaitis, 
Varg. Sų-gos Centro pirm.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 

ASMENIŠKŲ PATARNAVI

MU, kviečiame jos atainečti 

■avo PROBLEMAS ir savo 

BIZNĮ čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted Stlanko čia augęs jauni
Įneš giesmė ir daina juos* 
įtraukia.
jau bus lemta, kad lie
čia turės užmiršti savo

jų, tai paskutinė bus ! 
ituviška daina.

neseniai teko susitikti
Ietuvos žydeliu, kuris gi- 
|ir augęs Panevėžy. Jau- 
įtvažiavo į šį kraštų ir 
lietuviškai nei vieno žo- 
Inemoka. Bet gi pasigyrė, 
Įvienos dainos dar nepa- 

ir jų moka. Na, žydelis 
įdainavo man: “Noriu
>, saldaus miego”. Klau

so, kaip jis išmoko tų dai- 
!ugi, sako, mano tėvas 

|vėžy turėjo karčiamų ir 
riai ten užėję išsigert 

Įlodavo. Jis ir išmokęs tų 
kurios per keturlasde- 

metų nepamiršo. Jeigu 
lis negalėjo pamiršti lie- 
|kos dainos, kaipgi mes,
riai, galėsime pamiršti? 1
Įsų priespaudos laikais, 
riams buvo viskas už- 

|sta. Bet jie nepajėgė už- 
sti lietuviškos dainos ir 
laina gaivino jų jausmus, 

lins jinai ir čia, Amerikoj,

j

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam LletuviSkus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Iftmokame Caah 
Visokios Rūfties Insurance — Ugnies. Vėsokos, Automobilių, 

Stiklų lrtt

Gerkit ir Reikalaukit
Visas* Alinėse 

Mntaal Trijų 

tvaigidUą 

Keatoeky

UOHTKD

Mutual LiqunrCu.
4707 & Halsted St

T.L TAROS MM

bus. “Darbininkas” ir kiti sikaltėliai gauna bausmės net t padarytas... Bent Jau susitar- | — Sakais turįs plyšusių šir 
katalikiški laikraščiai turėtų po keliolikų metų. Mat visi tų vienodai meluoti... O kodėl dį, sužieduotinei mirus, o da- 
“Laisvei” prieš akis pasta-■ komunistų fondai buvo nau- dabar taip įsigeidė jį paliuo- bar, kaip matau, valgai už 
tyti jos dabar garbinamų ir I doti, kad tik jį išsukus nuo suoti? Nagi, ar ne pikta ‘drau du.

bausmės, bet visgi visai ne'š-'gučiams’, dabar tiek važinė- j _ Taip> Sirdig buyo įly&u 
sisuko, nes labai jau aiškūs jimų į Rusijų ir kitur, į viso- bet sveikas
buvo jo darbai... Ir, štai, dr,- kius suvažiavimus, ir štai nė-. _______
bar, vps tik G mėnesius išbu-ra kam pasportų parūpinti; i

dina, agituodami savo skaity- i vus tam “specialistui” kalė--reikia, va, prie tos “fašisti-: 
tojus reikalauti, kad valdžia ijime, komunistai pukėlė did-'nės valdžios” kreiptis ir jai 
paleistų jį pirma laiko iš ka- žiausį riksmų, kad jį. išliuo- pinigus mokėti; o kartais dar 

suoti, kad tas “kankinys už ir gauti negali, kada reika- 
darbininkų klasę” jau baisiai las...
daug nukentėjęs, ir t.t.

Tai kas čia, ar ne krimina
listas ir ar ne už grynai kri-

apgailaujamų komunistų Čalj 
Krumbeinų? Juk tas asmuo, 
kurį komunistai dabar smar
kiai garbina ir kankiniu va-

lėjimo, pakliuvo kalėjiman vi
sai ne už kokį nors politinį 
veikimų, bet už kriminalinį 
darbų! Tas komunistų didvy
ris juk aprūpindavo save ir 
visus komunistų “darbuoto
jus”, kurie tik užsimanydavo 
trankytis užsieniuose, Rusijoj 
ir kitur... Mat visgi geriau sa
vo draugui užmokėti kelis do
lerius ir gauti pasportėlį visai

minalį darbų į kalėjimų pate- ! ti; tegu jie bando tų užginčyt, 
kęs? O komunistai vistiek jį 1 jeigu gali!., 
garbina ir, suprantama, jam į gu pagarba, skaitytojas, 
tiki, kų tik jis neskelbtų... Į-
domu tėmyti, kaip įvairiai 
pačioje “Laisvėje” to “did-j 
vyrio” prasikaltimas aiškina-, 
mas: vienoj vietoj rašo, būk 
jis įkalintas už neprailgini- 
mų pasporto laiko užsienyje, 
kitur rašoma, būk pamiršęs 
parodyt savo pasportų Ameri
kos konsului, vėl kitur — būk 
kitokis nereguliarumas buvęs

sni “draugučiai” žino, jog tas 
“žymus veikėjas” Krumbein 
tik vien pasportų padirbinė
jimu ir džėlų užsitarnavo, ir 
tai tik pusantrų metų, kuo
met paprasti tokios rūšies pra

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 6.5c; paauksuotais kraštais 75c: 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West J3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
. RASTINĖJ K

//l'fOR Y00'f O R

e. Ve s

Night and Morning
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

YVrite for Free Book
”A W.rid o» Comiort for Vo«r »»•»" MURINĘ COMPANY So

EMIL DENEMARK ū“

— Kodėl tu nevedi Juzės? 
Ji tokia graži.

— Gražiai žmonai reikės 
gaminti ir gražių rūbų.

— Kvaily! jei vesi negra-
Tai mūsų laikraščiai ture-1 žių, jai reiks dar gražesnių

tų šitokius faktus tėmyti ir i ūbų! 
komunistams akis jais bady-

V. Mineikis

ŽMONA. Kad būčiau žino 
jusi, kad tu mane vedi dėl 
mano pinigų!

VYRAS. Nurimk! Aš tavo
II' pinigus pasistengsiu greit vi

sus išleisti!GARSINKITĖS “DRAUGE

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtini kraštą
SEPTYNIOS DIENOS 

į Lietuvų

BREMEN
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerliavene Ir užtikrina 
patogų nuvykimą J KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo 
•

Inioimacijų klauskite pas Vietini 
Agentą arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

4GMRNUOTI
LKTUMM1

iit aiitcrutf

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus ir Girėno 
gyveninio Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poeslja apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir rėkt. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti vtrftellal. KAINA 11.50. siu
nčiant pafitu 31.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.



Javų Sėjos Papročiai
(Senpvės papročiai kaime) riuos mėgstu paukščiai lesti, 
Senovės lietuvis buvo pa- tai pirmoji sauja pažadama, 

pratęs kiekvieną svarbesnį že- paukščių daliai, tuomet, sako> 
mes ūkio darbų pradėti ir bai- paukščiai tik tiek sules javų, 
gti tam tikromis apeigomis, kiek jų iš tos saujos užderės. 
Kaip žinoma, senovėj lietuviai Baigęs sėti sėjėjas atneštąjį 
buvo gamtos paslapčių garbi- javų pėdų išdraiko po visų 
ntojai. Todėl ir paslaptingas laukų ir palieka. Didelis pė- J 
augalo išaugimas iš mažutė- das atnešama, kad toki didu- 
lio grūdelio turėjo būti laiko- mo pasėtieji javai augtų, o iš- 
ma dideliu stebuklu. Tokios draikoma pėdas dirvoje, kad 
paslaptys ir šių dienų moks- javai augtų tankūs ir nesikry- 

žiuotų arba neišgultų ant že-'e I
mės. Pasėtus javus užakėjus

lui mažai suprantamos. Mūsų 
javų sėjos apeigos ir prieta
rai užsilikę iki šių dienų yra' paliekama dirvoje akėčios ir
gilios senovės lietuvių gam
tos garbinimo kilmės.

Jau ir kitų augalų sėjimo 
bei sodinimo apeigos maža 
kam iš mūsų yra žinomos, o

pakinktai arba nors ištiestos, 
nesurangytos vadelės. Tai da-' 
Yo tikėdami pasėtus javus di
desnius augsiant.

Rytų Lietuvoj, kaip Paue-
taipogr dar nėra iki šiol nė l vėžio ir Pasvalio apylinkėse, 
aprašytos. Aprašant tenka pa- į svarbiausias ūkininko augalas
žymėti, jog sėjos apeigos veik 
kiekvienoje mūsų krašto apy 
linkėję kitaip buvusios atlie
kamos. Aprašau tik tas ap-

buvo linai. Todėl linus sėjant: 
labiausiai ir buvo prisilaiko-1 
ma senovės burtų ir prietarų. 
Linų sėti einama labai anksti,

linkybes, kurias geriau pažį- kad niekas nematytų, tai sa-
Buvę priešai susitiko. Gen. Jose Estigarribia (kai

rėj), vyriausias Paraguay kariuomenės vadas, ir gen. 
Enriąue Penarando, komendantas Bolivia kariuomenės 
Puesto Marino taikos konferencijoj susitikę akys į akis 
draugiškai kalbasi. (Acme Photo)

stu ir kuriose gyvenau.
Dar prieš kokį dvidešimt

metų Šiaulėnų valsčiuj buvo

ko, javai geriau derėsiu. Sė
jėjas prieš eidamas sėti, o be 
to dar ilgai ir po sėjos, barz-

so kasų su penkiais milijonais 
rublių. Buvę taip:

19L5 m. vasario mėn. pirmo- J 
mis dienomis 2t> korpusas lai
kė užėmęs frontų Mozūrų eže
ruose. Vokiečiai pasinaudoda
mi silpnomis rusų jėgomis to
je linijoje, sujungė ten net a-' 
pie 306,000 kariuomenės. Ru-1 

' sų 10-os armijos vadui gene
rolui Sieversui sunku buvo 
atsispirti tokiai armijai, ir 

. vasario mėn. 9 — 14 d. vo- 
I kiečiai prasilaužė pro retas 
rusų eiles ir nepaprastu sma
rkumu pro Vižainį, Kalvarijų, 
Seinus, užkirto kelių atgal 
traukiančiam 20-tam korpusui.

Kai korpuso vadas gen. Bu
lgakovas Suvalkų mieste su 
karininkais dirbo planų at- 

' stumti vokiečius atgal, prie- 
1 šininko raiteliai jau jodinėjo 
110 - 12 kilometrų atstu nuo 
į Gardino tvirtovės. Dar už 10 
, valandų visas 20 korpusas su 
■ likučiais kelių 10 armijos di- 
t vizijų buvo apsuptas dideliu 
ir stipriu vokiečių kariuome
nės lanku.

Išsigelbėti huvo maža vil
ties. Tada korpuso iždininkas Į

SUCH /S LIFE^

think the bimho that asid *Oh! death 
mušta wrote it on a ocean linsr." '

wber» Ig

seni ūkininkai Montaudas, Be 1 dos nesiskuta, kad linai di- 
rnotėlis, Vilkauskis ir kiti, ru- dėsni augtų. Išeidamas sėti 
rie visus žemės ūkio darbus apsivelka ilgų sermėgų ar 
pradėdavo ir baigdavo su tam ' trinyčius, kad linai ilgesnio 
tikromis apeigomis, sulig se- pluošto augtų. Sėdamas pasi- 
novės papročiais ir įvairiais semia šėkų žemių iš kaimyno 
prietarais. Javų sėjimų, kaipo lauko ir jas pasėja, savo ląu-
svarbiausiąjį žemės ūkio dar
bų, pradėdavo dideliu atsar
gumu ir ypatingomis apeigo
mis. Nieko sėti nepradėdavo, 
iki neišgirsdavo pavasarį pir- 
mųjį perkūnų griaudžiant. Šio 
papročio mano tėvas, 90 me
tų amž. ūkininkas,* dar ir dū

ke, sako, javai dvigubai ge
riau derėsiu, nes kaimyno der
lius pereis į šiojo laukų. Pra
dėdamas sėti sėjėjas pirmųjų 
grūdų saujų beria skirdamas 
jų savo priešams. Baigęs sėti 
sėjėjas paima šiaudus iš ratų, 
ant kurių padėtų sėklų atvežė

bar šventai laikosi. Avižas,1 į laukų, ir išdraiko juos sker- 
sako, reikia sėti, kai alksnių 1 sai visos dinos. Tai daro tikę-j 
lapai žiurkės ausies didumo, i damiesi, jog dėl to javai augs

tankūs ir neišguls dirvoje. 
Dzūkijoj, ypač Merkinės,

Liškiavos apylinkėse, seniau

jėjas suvalgo. Jei sėjėjas ei
damas į laukų sėti susitinka 
kitų sėjėjų einantį sėti, ar grį
žtantį pasėjus, tai kad nepa
reitų savo javų laimė kitam 
sėjėjui, prieš sėdamas javus 
įsmeigia į žemę peilį ties sa
vo sėjamojo lauko galu. Dzū
kijoj prieš sėjant javus, ku
riuos mėgsta paukščiai lesti, 
'sėjėjas tepa rankas Užugavo
se virtais lašiniais, tai daro 
tikėdamas, jog paukščiai ja
vams užaugus jų nelies nė grū
do. Toki senovės prietarai 
daug kur jau išnyko, o be to 
yra niekam nepasakojami, 
kaip didžiausia paslaptis, nes

su keliais puskarininkais Sei
nų miškuose užkasęs dalį pi
nigų, o kitus mėginęs perkrau
ti į paprastas gurguoles ir 
gabenti Augustavo miškų gi- 
luinon. Mat, toje vietoje buvo 
numatytas prasilaužimas per 
vokiečių frontų. Slepiant pi
nigus, Seinų miškuose, buvo 

Didžiojo karo pradžioje tarp gauĮg_s skubus įsakymas trau- 
rusų ir vokiečių kariuomenių ktis ir iždininkas nespėjęs net 
Augustavo - Seto, miškuose pailaryti vietos plan0. Likusi “į.“ 
(etnogiahneje Lietuvoje) hu-,jpįnįgų 4alis buvusi užkasta'

AUGUSTAVO - SEINŲ 
MIŠKUOSE PASLĖPTI 

MILIJONAI

vo dideli mūšiai. Per 
skaudžiai nukentėj'o rusų ka
riuomenė. Besitraukdama, ji apsuptęf 20 korpusą.

KAIP GYVENA DARBININKAI PAŠELPOS STOVYKl 
DUNDURN, SASKACHEWAN, KANADOJ

B1ENFA1T, SASK., Kana- darbininkams išėjus į str| 
da. — Šios apylinkės grįžę ir iš čia prisidėjo apie 
darbininkai iš pašelplnės sto- vyrų. Visi bendrai vyko 
vykios pasakoja, kad pašelpi- ta\vų, Ontario, pasiėmė 
nė vieta yra netoli Dundurn kinį traukinį, bet Regina,
ir Saskatoon miestų, šiaurva
kariam Saskacbevvane.

Šiuo laiku darbininkų tenj 
yra apie 500-550. Mėnuo atgal 
buvo daugiau, bet Britų Ko-

kachewan, sulaikyti ir 
sukeltos net riaušės. Bo 
šių keletas jų grįžo atgJ

(Tęsinys ant 5 pusi.)

juos Augustavo miškuose, Mlyneko .

Augustavo - Seinų miškuose 
paliko daug ginklų, karo me
džiagos ir t.t. Pasakojama,

,a ikad sumušta rusų kariuomenė, juos suuku. Taip, tur būt, nie
kdama nuo vokiečių, tuose bas ir nesuras paslėptos 20

žinos kokį burtų, tai jau tam,
esą,1 linus sedavę taipgi su ypatin-l.v , . .. .» . ....... iš kurio jis yra išgautas, nie-

gonns apeigomis, burtais ir į- : , ... ...8 ... 1 .\ . ,, . •• * ko nebepadės, jei ir gerai jįvarnais prietarais. Gal tai bu- . .išpildysi.
B. Buračas (“N. R.”)

Žirnius reikia sėti, kai Pone- 
dievas savo žirnius pasėja, t. 
y. kai pavasarį iškrinta ledai 
kaip žirniai. Geriausiai
jei žirninių ledų dienų, t. y.
Velykų trečiųjų dienų, pasėji.
Javus sėti pradėti, sako, reikdavo todėl, kad Dzūkijoj li- 
kia pirmadienį, tik lietui ly inai labai menkai auga. Sakv-
jant nesėja pirmadienį, nes 
per lietų sėti javai piktžolė
mis pavirsta. Tuomet sėja ki
tų kurių dienų, kuomet lietus 
nelyja tik būtinai pradžioj sa
vaitės. Sako, pradžioj savai
tes sėti javai greičiau prino- 
kstų. Veik visokius javus pra
dedama sėti žiemiui vėjui pu
čiant, tai daroma, kad pasė
lių kirmėlės neėstų. Sėti pra
dedama kuoanksčiausiai rytų, 
dar prieš saulei tekant. Tik

sim, kad ir Užugavose sten-* I 
giamasi pasivažinėjant kuo 
toliausiai nuvažiuoti, tai sa- I 
ko linai ilgesni augs. Taipogi 1 
ir vaikai dzūkų Užugavose jo- 1 
ja ant verpstės, kad linai ge
riau derėtų.

Dzūkas ir laikų ir vietų li
nams sėti parenka prisilaiky
damas prietarų. Iki pats ne- 
pasės linų, dzūkas, tikintis 
prietarams, sėklos niekam ne- 
skolins, nes sako dėl to savo

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETK1CALDY AKIU 
SPECIALISTAS

P&lencvlna aklų įtempimą, kurie 
erti pnelaatiml gaivos skaudėjimo, 
y vaigimo, aklų aptemimo, nervųotu- 
mo, (Raudamą aklų karfttį, atitalao 
trumparegyste ir tollrusyetę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsamtnavlmaa daromas su

LIETUVIAI DAKTARAI:
rajone. Netrukus vokiečiai p«u- Tei. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Per 20 metų žymiai pasikeb 

tė tos apylinkės, kur pinigai 
buvo paslėpti, todėl ir rasti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tek CANai 0402

lei nusileidus, kai žvirbliai jau
miega. Tai daroma, kad tvir-liny s8ti) gl.rai

i valgoma, kaip Velykose. Ei-

si, sako, javai ntderės. Todėl

bliai kanapių nelestų.
Sėjimų pradeda pats šeimi

ninkas. Atsineša iš klojimo 
parinktinių kur augalotų javų 
pėdų, švęsto vandens ir Žoli
nės šventėj šventintų javų sau-* 
jų. Javų pėdų pastato sėjamo 
lauko gale. Sėjėjas užsipila 
švęsto vandens delnan ir ji 
išsėja dirvoje. Kalba kokį tai 
užkalbėjimų, kad pasėti javai 
užderėtų “ant visų dalies’ 
žmonių, gyvulių, paukščių ii 
vabalų. Apžegnoja visus lau
kus ir sėklų. Iškulia Žolinėje 
šventintas javų varpas ir su
maišo su sėjamais grūdais. Pa
bučiuoja žemę ir pradeda sė
ti. Pirmųjų saujų beria prieš 
vėjų, kad javų kirmėlės ne
ėstų. Jei sėjama grūdai, ku-

nant linų sėti, kad linai dyg- 
tų ir derėtų, šeimininkė iške
pa du vištos kiaušinius ir į- 
deda juos į maišų kartu su 
sėkla. Išnešus sėklų ir kiau 
ši niu s į laukų, sėklų išmaišo 
išpila į sėtuvų ir pasėja, o 
kiaušinius parsinešęs namo sė-

mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atltaisomoH be aktnių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVR. 
Pboae Boulevard 7580

RHEUMAT1SM
Pala—Ageay Starte To Lesąs ia 

24 Houra
Happy Daya Ahead for You
Think of lt—how this old world 

«o«s make progresą—now romas a 
pr»ncrlptlon *hlch ls known to phar- 
marlata ss Allenru and wlthtn 48 
houra after you etart to take thte 
ęalft kctlng formula paln, agony and 
Inflammatton rauaed by ezoees urlo 
eeld haa started to depsrt.

Allanru doea just what this natlca 
aayt lt wlll do—lt ta guarantaad. Tou 
can gat one generous bottle at lead- 
Ing drugatores awrywhera for M 
cente and If lt doeen't brlng the Joy-

SĖST”

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VILNIE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANai 0523

miškuose paslėpusi 20 korpu- rusų korpuso kasos. TBb.

▲muilKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS KARIAI:
Oflsfo Phone Res. and Office

PROspeet 1028 2339 S. Leavitt St.
CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezldenctla 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

Tel. CANai <122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Lsavttt SL)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
. Ofiso Valandos

Nuc 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nflmų tel. PROspeet 1930 Tel. CANai 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. 1. VEZEL’IS
[ DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Ofiso Tel.: PROspeet 6 376
Rez. Tol.; HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gyd.vtojns Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 iki 8:30
Seredomis Ir nedėliomis pagul sutart) 
Rez. 2513 \V. 6 9th St. Pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tsl. TTKgtnla 0084

Ofiso vai.: 2—4 Ir t—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVE., Cor. Francisco 

Tel. offlcc Laf 3460; res. Vlrg. 0449

Tel Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:80-8:80'
756 WEST 35th STREiET

IVAIBOB DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną
Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVE.
T«l. YARda 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400 
VAlAUdoa:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-5 Ir T-4 < v. 
Nedėlįomls nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso; Tek LAFayette 4017 
Rez.: Tek HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vak vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vak

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sored. Ir Subat. 2—9 vak

Office Tei. HEMlock 4848 
Re* Tek GROvehill 0417

4824 S. TALMAN A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MAKMUETTE ROAD 
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tsl. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street
Vak: 2 Iki S popiet. T iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

PAIRI YOUR H0I 
WITH BLUE ŠTAI

LOTE BROTHERS BLUE ST 
LIQUID PAINI costs far less ) 
ordinary house paines, vet giv 
aults equal to those obtained by i 
many higher priced paints. It i 
weH, hides weH and suys new| 
bright looking for a long time. 
tell you more about the unusual ’ 
offered by BLUB SI AK Uf 
PAINTj

Galionas paiut’o už

97c.

Jos. F. Ml
3417 So. Halsted SI 

Tel. Boulevard 4705-8

Phone Hėmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA, •veikai.J I NUGA-TONE

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

SUSTIPRINA NERVUJ 
PAGELBSTI JIEMS

NAUJĄ SVEIKATA
NUGA-TONE sustiprina nervij 

taiso apetitą, stimuliuoja pilė 
liSko veikimo vlrSklnlmo organij 
tikrina ramų miegą, ir pataiso

Jau yra varta 
I per 46 metus, per tą lalkotat| 
įrodė esąs labai pagelblngas tilt i Ir liguistiems vyrams Ir nioter.tr 
praleiskit ne pomėginę NUGA-1^ 
Farsiduoda visose vaistinyCloa*'. 
kitę tikrą NUGA-TONE. nes Je 
tas vaistas ne alneS tokiu ua.^ 

Nuo užkietėjimo Imkit—UG^ 
Idealų Liuosuotoją vidurių

10c.

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 4 Iki 8:80 vakara 
Nadėliomls auo XI ryto iki I p.p.

Kidneys Mui 
Clean Out

The only way your borty can ctei 
Aclda and polaonoue vastea from 
bloorl ta thru 9 tnllllon tlny. dellcab 
ney tubea or flltera, kut ot
draetlc, Irrltatlns druca. It ftui 
Kldney or Bladder dlanrrtera rasi 
autter from OettlriK Up Nt(hts. Ne 
neee. Le. Pelne, Rackache, Clrclae 
K>oa. Dtailnea* Rheurnattc Patca, 
Ity. Rurnlns. smartlng or Itchlnc. 
teks chances. Oat tba Doctnr'e s 
teed prescrlptlon eallad Cyatak 

Worka faat, aate andTea). n<u *Ut*
suaranteed »n thf you'up ln ona^' 
n>oo«y bark oo ratūra ef erapty 
Vy*** «»■*• ""ly »c a d. y et , 
and .the proteete you.

houra lt mušt b^tng

nioter.tr


NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS IFF BAXTER’S ĄDVENTURES

žmonių. Dalyvavo ir miesto 
majoras ir Conn. valstybės lei
tenantas gubernatorius Pranas 

_________ Hayes. Buyo eilė kalbėtojų.
WATE1UWKY, Conn. _,|P,kuikc teko SU5iP“žinli nu

Rugpiūčio 3 d. 3 V.I.UJ4, !“uja'8 kalP Jūrei-
m nit,, ii ... i vis Jurgis Bendlens, kuris bu- Chase Park Boulevard, kur ! v. . ’

... • • i vo parvažiavęs į svečius. Ji-gyvena daug lietuvių, įvyko I .
• . • - r * • i sai yra pusbrolis mūsų žymausnei>aprasta, istorine lietuviu- ... , 4 ?

• i 1 veikėjo Jono Bendlerio. Pilnis diena, lai buvo lietuvis- d
kos grintelės pašventinimo iš-

GRAŽUS LIETUVIU 
PASIRODYMAS ‘

guli prie ‘submarine ebasei-s’ 
kilmės įiy'su'soo'metų’su-1“^8 *““»« laivyne. «- 
kaktuvėmis Connecticut vai- kulke "T k“lbfj“ apio mn- 
sty bei.

PIRATE CREW HAVE 
HFF AND DANNV CORNERED 

IN THE HOLO OF THE SHIP

THE BOX CRASHES TO 
THE FLOOR AND RIPS 

OPEN —
BOX IS FULL STOUT FELLA 
OF GONS AN rVEftE SETT1NG 
AMMONlTlON JPA FORT

By Bob Part
rNOW THE FIRST
MUGG THAT POKES HIS 
SNOOT AROUND THAT 
CORNER GETS THE WORKS/ 
ARE YOU ĄLL SĖT FELLA P

’ALL
GENERAL/

THE DEFENDERS ARE 
READY/ BRING ON THE
ENEj^y//

Lietuvių grintelė randasi 
prie jiat durų, man rodo**, pa
togiausioj vietoj. Ji gražiai 
pastatyta. Tik gėrėkis. Iki šiol 
kiek galima spręsti, iš lietu
vių ir svetimtaučių kalbų, lie
tuvių grintelė gautų pirmų do
vanų. Fotografai Geograptucal 
Beview sakė, jog lietuvių na
mas jietns ypatingai patiko ir 
jie įdės paveikslus tame žur
nale.

Šventinimo iškilmės prasidė
jo 2 valandų. Pašventino kun. 
Gradeckas. Paskui tūkstanti-

KAIP GYVENA DARBININ 
KAI PAŠĖLTOS STOVYK.

sų tautiečio Eddie Hogan - 
Juškio kumštynes su Un- 
known Winston, o kun. Kri
pes ragino visus nepamiršti Į _______
t»«pijos trečio, ir paskutinio | (Tęsinys nuo 4
šįmet, pikniko, kuris vadinsis ...... • » • . • T-.f ..... kiti taip įssiskirste po Kana-
profesijonalų ir biznierių pik
niku.

Daugiausia pasitenkina kavos 
puoduku ir duonos riekute.

Po vakarienės visi skirsto
si. Vieni eina futbolo lošti, ki
ti kortomis, dažniausia iš pi
nigų, jei kuris turi pora cen
tų. Kiti klausos radijo, nes

rengimo, kuriame nebūtų bu- 
jvęs choras.

Rengimo Komisija:
| J. Ponelis, Jr., E. PonePūtė. 

NFJWARK, N. J. — šv. Ce- p KUda, Valukoniūtė, Z 
ei Ii jos choras šįmet švenčia 30 Stankus.

ŠVENČIA 30 METU 
SUKAKTĮ

MIRĖ AGOTA VAINAUS
KIENĖ

Šeštadienį, rugp. 10 dienų, 
Cook County ligoninėj mirė 
Agota Vainauskienė. Ji buvo 
našlė ir sena gyventoja Brigh
ton Parke, 4316 S. Maj4ewood 
Avė.

metų gyvavimo ir muzikos da- 
geri radios “pagauna” beveik I sukaktj Lapkl.ifiu 17,dų. Streike dalyvavo keletas 

ir lietuvių.
Dirba 8 valandas. Lyto tu- 

Šv. Juozapo parapijos Lab- r* keltis G valandų, 7 valandų 
darybos draugija dirba, kru- pusryčiai. Pirmiausia turi ei
ta. Tai matyti iš raportų, kad i ttt,n tikrų kambarį pasi- 
nuo pereito pikniko gryno pe- lėkštę, peilį, šakutę ir t.t.

Iš Labdarybės Veikimo

Ino liko iki $400. Reikia pa
dėkoti visiems, kurie stropiai 
darbavosi. Manytum, kad tai 

nės minios, kurios skaičius I ir užtektų per kiek laiko. Bet 
pralenkė net liepos 4 d., ka- kur tau! Sekančiam susirinki- 
da buvo viešas atidarymas ir me vėl nutarė veikti našlaičių 
oficialis pflėmimas šio Settl-j reikalams. Neužilgo bus me- 
ers kaimo, ėjo prie platformos, tinė rinkliava “Tag Day”. 
kur muzikantai, mūsų choras Nutarė duoti 25 dovanas tiems 
ir šokikės bei kalbėtojai bu-''kurie daugiausiai tikietų par- 
vo susirinkę ir išpildė kuo^duos. Puikus sumanymas! Mes 
gražiausių programų. Tvarkos | turime vienintelį lietuviškų 
vedėjas ir grintelės statybos našlaitnamį, kuriam visi turi,
bei jos reikalų pirmininkas 
aid. Jonas Bendleris perstatė 
prof. Aleksį, kuris vedė mu
zikali programų. Choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Paskui solo “Kur ba
kūžė samanota” ir “Leiskit į 
tėvynę” dainavo dainininkė 
Bronė Zelioniūtė. Publikai la-

kiek gali paaukoti ar pasidar
buoti. Dievas už tai šimterio
pai atlygins.
Pirmutinis Parapijos Lawn 

Card Party Festival

Tai bus per Žolines mūsų 
klebonijos ir mokyklos kie-

Paskui turi eiti į virtuvę, kur 
gauna avižinės košės, cukraus 
ir pieno, o toliau lašinių ir 
porų kiaušinių, ir eiti į kiek
vienam skirtų prie stalo vie
tų. 8 valandų turi eiti į dar
bų, ir dirbti su pasilsėjimo 
pertraukomis iki, 11:40 vai., po 
to grįžta namo, pirmiausia ei
na į prausyklų, paskui į vir
tuvę, kur gauna gabalų mė
sos, keletu bulvių, duonos ir 
šiaip panašių daiktų.

13 vai. turi grįžti prie savo 
darbo ir dirbti iki 7 vai. 8 
vai. vakarienė, bet ji menka.

visų pasaulį. Girdisi ir lietu
viškos dainos, bet daugiausia

dienų rengiama didelis kon
certas sukakties paminėjimui.

pagaunama iš U. S. A. Išeiti į Bytę byg MBios už gyvn. 
miestų neatsiklausius drau 1 
džiama.

Dirba daugiausia laukuose

— Kokioms merginoms gra 
žesnės jų pačių fotografijos!

— Senesnėms. Nes juo foto- Į 
grafija senesnė, tuo mergina i 

ir mirusius choro narius; peijjoj gražesnė.
Mišias choras atgiedos. Vaka-Į 1
re bus parengimas parapijos Į 4

lygino lėktuvams stotį (aero- gal€j _ koncertas. 6is koncer. 'į 
dromų), kasa ir cementuoja Į |ftg j)US nepaprastas. Pakvie- 
apkasus kaiiuonienes mokini-! vjg^ parapįj,j chorai New 
mui, taiso kelius ir t.t. Dar-1 Jersey ir Brooklyn> N. Y. Nie- 
bas nelengvas. Gauna atlygi-j kag dicna nieko nerengkl.' 
nimo, maistų, drabužius Ir už te> Q yigi būkite dloro kon. 
dirbančias dienas 20 centų. I ccrte

Kurių dienų nedirba, negau-Į Choras per tų laikų daug 
na nei 20 centų, bet valgyt^ paddarbavęs Bažnyčiai ii
gauna. kolonijai. O kiek Lietuvos la-

J aboka pigesnė; kur už pa- manau, visi vietos gv-
kelį visur mokama 20 centų,1 v^toiai žino. Nebuvo to pa
ten 17 centų, šaltakošė 3c, ju- ____ *____________________
darnieji kalbamieji paveikslai švara neblogiausia.
buvo 5c., bet po minėtų strei
kų, pakėlė iki 7e.

Kas nenori dirbti, gali eiti
siimti. Reiškia, jiems reikės kada nori; ilgiau dirbę gauna 
dirbti ir dėl to sveikata jiems naujus drabužius. Jeigu kas 

turi kvietimų prie darbo kur

A. “j“ A.

PLATINKITE “DRAUGI”
rv«i>

*ti

bai patiko jos dainavimas. Pa- Į išpuošta. Bus šio ir to vi 
sako. Galima bus ‘pigs knuck- 
les’, krasinkų, ar kitų kokį 
geimį lošti. Nusipirkite po ti
kietų ir ateikite, o aš užtik
rinu, kad nebūsite suviiti. 

Lankėsi
Šiomis dienomis Waterburyj 

lankėsi kun. Biskio tėvukas 
ir sesuo. Tėvas turi 65 metus, 
bet dar dirba ir prie sveika
tos. Sesuo irgi energinga. Da
lyvavo ir Ansonijos Marijos

skui lietuvaitės lietuviškais 
kostiumais pasirėdžiusios pa
šoko lietuviškus šokius: polkų, 
klumpakojį ir suktinį. Publi
ka sukėlė didžiausias ovaci
jas. Visiems pritarė Young 
Melodians’ Radio dance or
kestrą.

Paskui sekė kalbos, kurias 
pasakė kun. Kripas, majoro 
raštininkas ir atstovas Tho- 
mas Kelley, adv. Balanda, dr. 
Stanislovaitis, p. Harris, Set-

labai reikalinga”.
Lietuvių vaikai, gal, svei- 

me. Vieta bus kuopuikiausiai ifcesni negu kitataučių, bet vis-

Nuo 15 d. rugpiūčio šių me
tų žada visus galinčius dirbti 
ūkių darbus atleisti ir pasių
sti pas ūkininkus. Paliksiu tik 
senus ir nesveikus.

Tai toks gyvenimas yra Ka-
nors, gauna dykai traukiniu; nados pašelpinėse stovyklose, 
kelionę iki kviečiamos vietos.! J. P. L.

Vaikelių išvažiavime, Lake

gi reikia ir mums apsižiūrėti, 
nes, kas ima kardų nuo jo ir 
žūna. Reiškia, nesigirkhne pe
rdaug, bet žiūrėkime, kad pi- 
'dytumėm daktaro įspėjimus, 
nes jei vaikas paralyžių gau
na, tai jam reikia kryžius ne
šti, o kitiems kryžius yra žiū
rėti į jį. Atsiminkite, kad į 
“an ounce of prevention is * 
worth a ton of eure”.

Kol kas mažai, tur būt, tik 
trys vaikai susirgo, ypatingai 
motinos ir tėvai, tai, gal, Die- i 
vas duos, kad toji liga išnyks.tlers’ Village statybos ir tva-' Compounce.

Įrkos vedėjas, ir prof. Aleksis. Taipgi lankėsi kun. Gauron- 
Visų kalbos buvo atkreiptos į skas iš Bridgeport ir Rybo- 
lietuvius, darbštumų, gražu- kas iš Rumford, Maine 
mų, teisingumų ir nepaprastų
pažangų. Net lietuviškas gar
nys stovėdamas ant stogo
“klausėsi” ir džiaugėsi. Man & . .
labiausiai patiko prof. Alek-J Vietos anglų laikraščiuose, 
šio kalba, kurioje jisai paša- (Waterbury American and Be e ^pounce. 
kė: “Lietuviams nieko netrfl- publican ir Waterbury Demo- 
ksta... tiktai vienybės!” Irjcrat) tilpo straipsniai, kad 
teisingai, vinim tiesiog į gal- paralyžius vėl aplankė VVater-

ĮSPĖJIMAS

ANSONIA LIETU VIŲ 
VEIKIMAS

Gražus buvo išvažiavimas

LEOKADIJA
DOMINIKAITIENĖ

Mirė rugpiūčio 11 d., 1985 rn. 
8:55 vai. vakare, .sulaukus pu
sės amžiaus. Kilo iš Tauragės 
apskr., Gaurės parap.. Balan
džio kaimo.

l’aliko dideliame nuliūdime 
sūnų Jonų, 2 dukteris: Mari
joną. ir Zofiją, 3 seseris: Oną 
l’apievionę, Petronėlę ISlrgelal- 
tę, Elzbietą Vaičiūnienę ir jų 
šeimynas, žentą Petrą Ka-sky, 
1 anūkę, uošvienę Marijoną 
Kaskienę i.r gimines: o Lietu
voj 3 seseris: Agotą ir Liudo- 
viką ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2107 So. 
Halsted St. laidotuvės jvyks 
trečladienj, rugpiūčio 14 G., tš 
namų 8:30 yaj. ryto bus atly
dėta j Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčią, kurioj Įvyfts ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, i’o pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Di-leb-rys,
Seserys. žentas Anūkė, l'oš* le
ne ir GiB.iiuės.

Laidotuvėms patarnauja Bu
tkus Vndertaking Co. Telefo
nas CANai 3161.

PETRONĖLĖ
KUINIENĖ

JK) tėvais JonikavičžMtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpjūčio 11 d., 1 vai. popiet 
1935 m., sulaukus 40 tų otų am
žiaus. giįnus Mažeikių apskr., 
Viekšnių parapijos, Stirpelklę 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vytą Juozapą. 2 dukteris: Lu
cijų ir Petronėlę, seser} M. 
Benjaminą šv. Kazimiero Vie
nuolyne, brolį Pranciškų ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Ve
roniką, brolj Juozapą ir seserį 
Zuzaną Tolušienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
564$ S. Shields Avė. Telefonas 
Englevvood 10592.

laidotuvės jvyks trečiadieni, 
rugpiūčio 14 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų j St. Martin parapijos 
bažnyčią, 59 St. ir S. Princeton 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pakiabdos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Ku indė
nės giminės, draugai tr pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse lr sutel
kti jai paskutinį putarnaviu)# 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras. Jtn- 
kterys, Sesuo Ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LaMcz ir Snnts 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANai 2516 Cicero

J. Liideme
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

vų pataikė!
Taigi, lietuviai galėti džiau

gtis ilgų laikų tuo pasirody
mu. Lietuvių diena su paroda 
ir t.t. bus nigs. 28-tų.

Lietuviai pasirodykime! 
svetimtaučiai pradeda mnsų 
vienybę pažinti ir suprasti. 
Atbuskime!
Metinis L. I. P. išvažiavimas

Lietuvių Neprigulmingas 
Klūbas turėjo metinį piknikų 
lietuvių darže, Linden Park, 
Union City. Suvažiavo daug

būrį. Daktaras Godfrey nema 
to reikalo perdaug nuslgųsti, 
bet visgi įspėja žmones. Ka
dangi ne visi lietuviai, gal, 
suprato jo straipsnį, tai išve-
rsiu vienų, kitų punktų:•

“Motinos, apsižiūrėkite, kad 
jūsų vaikai nedraugautų per
daug su kitais vaikais. Tegul į 
neina dažnai prie vandens, i 
Tegul nesusipažįsta su sveti
mais, nežinomais vaikais. Te
gul gerai pasilsi ir gerai pa
valgo. Ateina mokslo metas ir 
vėl vaikučiai turės mokslu už-

Šv. Antano parapija, vado
vaujant kun. Kazlauskui, spa 
rčiai žengia pirmyn. Kai ku
rios jo parapijietės nenori nei 
vaterburietėms pasiduoti. Va- Į 
lio ansoniečiains!

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
Ip

T C V A S
Lengvais Iimokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

ROSELLI BROTHERS, INC.,
pąmHZLV DIRBA JAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų* ir grab- 
•amių.
Mūsų šeimyna spccializnoja šia
me darbe per šešiaa kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
aa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas I rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ona. PfcKRAmiiA SOI t 
BKLMOMT »48R

A.Pettas
J. F. Radžius
S. M. Skutas
LLZoip
I. F. Uikis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



VIETINĖS ŽINIOS
ATIDARYTA NAUJA 
SPULKOS RAŠTINĖ

met Šv. Kryžiaus parap. mo-

RADIO
Šiandie 7 valandą, vakare,

kykl» Šio mėnesio pabaigoj iŠ- peop,es rakandų krautuvil)

važiuoja į vienuolyną - st- pastangomis bus eilinis ant- 
Mary’. Mission House, Tech.! radio program ku.
ny, 111. Ištvermės ir pasisekiPraėjusį šeštadienį praei

viai Cermak gatve, domėjosi 
viena vieta, būtent Simano 
Daukanto federale spulka, ku
ri oficialiai atidarė moderniš
kai įrengtą ofisą 2202 AVest 
Cermak Rd. ir pradėjo pri
minėti kostumerius. Registra
cija rodo, kad naują spulkos 
raštinę aplankė netoli 1000 
žmonių - šėrininkų ir svečių.
Apie 10 didelių kasių su gy
vomis gėlėmis nuo įvairių fi
nansinių įstaigų, inimant ir 
Metropolitan State Bank puo
šė ofisą. Kiekvienas atlankęs 
naują raštinę taip pat buvo 
apdovanotas. Vizitorius malo
niai priiminėjo spulkos pre
zidentas J. Kazanauskas, se-,
kret. - ižd. B. Kazanauskas, 1 ROSELAND. Trečiadie 
viceprez. J. Žylius ir direkto- "io vakare> ™8P- 7 d., p. Tū
riai. Atidarymo dieną gauta,mon,1 “muose įvyko graži
apie 10 naujų šėrininkų. Rap. I’uota> kad Paminėjus Dr. ir

_____________ (Eleonoros Jacobs (Jakobau-
jskų) vienų metų vedybų su- 
I kaktį. Puota buvo p. E. Ja- 
eobs surpraizas.

mo iki galui.

PASIŽADĖJIMAS AUGINTI 
VAIKUS KATALIKIŠKAI 

-NEKEIČIAMAS
NEAV YORK, rugp. 12. —

. . _ X • 1 • 1 -jv • žydukas J. Miller prieš pen-rie jau o metai kai leidžiami. . . ... , , kenus metus vede katalikę
Šių programų išpildyme dalv- , , j x i • i x

i . • x-_. ij^x..„: Ju°du sutuokė kata
likų kunigas tik po tū, kadavauja rinktinės lietuvių meno 

Rugpiūčio 5 d. iškilmingai ;j6gos Taip pat ir 8iag dienos 
palaidotas a. a. Antanas Juk- bus ažus. K . .
nis. Velionis buvo senas gy- • X1 .. r JU vaikai bus auklėjami vien

mirškite pasiklausyti. katajikiškai. Be to pasižadė-
Rap.

jiedu su raštu pasižadėjo, kad

ventojas ir parapijonas.

Šv. Kaz. Akad. Rėm. 1 sk. 
rengia kauliukais žaidimo va
karą, rugp. 30 d., parap. sa-1
Įėję, 7 vai. vak. Įžanga 25c. BERLYNAS, rugp. 10.

Rėmėjos užkviečia visus at- j šventasis Tėvas paskyrė vy-

NAUJAS BERLYNO 
VYSKUPAS

silankyti. A. A. V.

METINIU SUKAKTUVIU 
PROGA

AR VERTA PADĖTI?
— Kam ir kąj i Susirinko gražus būrelis
— Ogi išlaikyti mūsų kul- (svečių: advokatų, gydytojų ir

tūrinį židinį, Šv. Kazimiero kitų profesijonalų ir draugi). 
Vienuolyną. kurie, po skanios vakarienės,

— Kaip galima padėti! t reiškė linkėjimus jaunai po- 
• — Remiant pramogas ren- relei — daug laimės ir svei- 
giamas Akademijos Rėmėjų katos.
draugijos tos įstaigos naudai.

— Kas gi dabar rengiama?
— Šaunus ir draugiškas iš

važiavimas - piknikas Mar
ąuette Parke, rugpiūčio 18 d. 
1 vai. popiet.

Kas ten bus ?
— Bus koncertinė muzika, 

draugiški pasikalbėjimai, žai
dimai ir skanaus užkandžio. 
Viskas už 25c.

— O daugiau?
— Dovanų dalinimas. $25.00 

(cash) teks tiems, ar toms, 
kurie turės giliukį.

— O tai bus labai įdomu 
tą dieną Marąuette Parke bū
ti.

— O ir dar kaip. Kas met 
kas atvyksta į rėmėjų pikni
ką, nesigaili: turi “good 
tįme” ir paremia gražų dar
bą.

— O, tai ir aš būsiu ten su 
šeima ir draugais.

— Lauksime nuoširdžiai. Iki 
pasimatymui, rugp. 18 d.

Viena iš visų

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

skupu Berlynan Eichstaetto 
vyskupą Konradą grafą von 
Preysing—Lichtenegg—Moos.

Vyskupas von Preysing y- 
ra buvęs advokatas ir diplo
matas. Jis čia užims mirusio 
prieš tris mėnesius vyskupo 
N. Barės vietą.

ĮSPĖJAMI AUTOMOBI
LININKAI

Atitinkami autoritetai pa
skelbė įspėjimų automobilinin 
kams, kad jie sustotų važiuo
jantiems gatvėkarianis susto
jus.

GARSINKITĖS “DRAUGE
44

Atsižvelgus į tai, teisėjas 
nusprendė, kad pirmasis pasi 
žadėjimas visados yra teises
nis už kurį kitą paskesnį ir 
vaikų auklėjimą pavedė mo
tinai, kad ji juos auklėtų ka
talikiškai.

Tai kokios maišytų mote
rysčių liūdnos pasėkos.

APVOGTA KATEDRA 
ISPANIJOJE

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

pas, nuo kurio bus nugriau
ta net 8 mediniai namai. Mau 
zolėjus, kuriame bus palaido
ta maršalo Pilsudskio širdis 
ir jo motinos palaikai, kaš
tuosiąs net 10,000,000 zlotų.

CEMENTO ĮVEŽTA UŽ 
MILIJONĄ LITŲ

SUDEGĖ ŠILAVOTO 
MOKYKLA

PĄMPLONA, Ispanija, rug 
jimo kunigas nebūtų jų rišęs pjQgį0 j2. _ Nežinomi pikta- 
moterystės ryšiu. Taip pat <iariai per langą įlindę pavo- 
abu pasižadėjo, kad jie nie- gg jg vietos katalikų katedros
kur kitur nepakartos savo brangiųj(| akmenėlių ir kitųl^ audegė prad-ioa ,
sutuoktuvių. ■ |men„ daiktų vertės apie 412,.V dyiejų aukstų aamaS)

Praėjus kokiam laikui jie- 000 dolerių. Autoritetai ėmė- d itais metais. n
• • V 1  1 ? — L __ zv»va z\v\a,y 1 » r* r1 1 v i • Au VU A U fUl

nis kilo iš sargo virtuvės. In
ventorius išgelbėtas. Nuosto
lių padaryta apie 20,000 litų.

KLAIPĖDOJE PRADEDA
MA STATYTI RADIJO 

STOTIS

KAUNAS. — Šilavoto baž 
nytkaimyje, Marijampolės ap

KAUNAS. — Per pirmąjį 
šių metų pusmetį iš užsienių 
įvežta į Lietuvą 26,582 tonos 
cemento už 1,038,100 litų. Pa 
lyginus su ankstyvesniais me 
tais, cemento importas į Lie
tuvą sumažėjo.

ĮVEŽTA KURO UŽ 3 
MIL LITŲ

Vakaras buvo paįvairintas 
“movies” jaunos porelės ves 
tuvių iškilmių, kurie buvo 
nutraukti prieš vienerius me
tus jų vestuvių dieną.

Ant rytojaus Dr. Jacobs 
su žmona išvyko dviem savai
tėm atostogų į Michigan val
stybę. Draugams rašo, kad 
daktarui sekasi žuvis gaudy- 
ti ir atostogas linksmai lei
džia. Rap.

Pranešimai
WBST SIDE. — Moterų 

Sąjungos 55 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šiandie, 
rugp. 13 d., parap. mokyklos 
kambary, 7:30 vai. vakare. Vi 
sos narės prašomos susirinkti. 
Bus padaryta pranešimas iš 
buvusio praėjusį sekmadienį 
piknikėlio. Valdyba

BRUKI EPORT. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 14 d.. 
8 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite nariai 
laiku pribūti, nes yra daug

KngpiONo 18 d. įvyks ant- kaa avaratyti Kurie ilikf 
rasis didelis Šv. Kryžiaus pa- gu moke 
rap. piknikas, Birutės darže. gįmok^į

Klebonas, komitetai ir dar
buotojai kviečia visus atsila-' 
nkyti.

su mokesčiais, malonėkite už
valdyta.

T0WN OF LAKE. — Šv.
Pranciškaus Rėmėjų 3 sky-
riaus mėnesinis Rusirinkimas 

Antanas Kalikas, žinomas jvvka iafi(> 12 d> 7 TaI 
tarpo townoflakiečių senas ra- vftkar(!j svetainėje.
bsiūvy, ir valytojas, Šiomis yiai nariai nuoSirdžiai kvie. 
dienomis persikėlė į naują mo Han)i nea turin)e daug
d-miSk, vietą adr. 4554 So. ,varbių reika,ų avaratyti. Taip 
rMBs* Str. ( gį turįme tinkamai prisirengti

A. Kalikas yra senas dien
raščio “I>raugo” skaitytojas 
ir rėmėjas. Pasisekimo naujoj 
vietoj.

prie rėmėjų seimo, kuris įvyks 
rugpiūčio 18 d., Pittsburgbe.

Valdyba

Antanas Čepanis, baigęs si ' GARSINKITĖS “DRAUGE”

du nuėjo pas žydų rabiną ir 
šis su žydų ritualu juodu iš 
naujo sutuokė.

Susilaukė vaikų. Tėvas ė- 
mė spirtis, kad vaikai būtų 
žydiškai auklėjami, o motina 
griežtai tam pasipriešino. Ki
lo rimti nesusipratimai poro
je. Pagaliau kreiptasi teis
man.

Valstybės vyriausiojo teis
mo teisėjas Meier Steinbrink 
pagalbon pasikvietė kunigą ir 
rabiną. Šie išdėstė savo tikė
jimo teises ir faktus apie su
tuoktuves. Rabinas išaiškino, 
kad jis nebūtų jų tuokęs, jei

si priemonių, kad būtinai su
sekus tuos kriminalininkus.

ŽUVINGI METAI

BIRŽAI. — Šieji metai pa 
sižymi savo dideliu žuvingu
mu. Žvejai sugauna daug žu
vų, kurios parduodamos Bir
žų krautuvėse.

PILSUDSKIO ŠIRDIS PER
KELIAMA J RASŲ KAPUS

KAUNAS. — Lenkų spau
dos pranešimu, mirusio mar
šalo Pilsudskio širdis ir jo 

jiedu būtų pasakę, kad prieš Į motinos palaikai bus palaido
ją i tai katalikų kunigas juos bu-: ti Rasų kapuose. Jau dabar 

'vo sutuokęs . 'nupirktas didelis žemės skly-

Broli.ar gali man duoti
?

ŽMONIŲ KALBOJE “Jauni Modernistai” ir “Jaunos Mintys” reiš

kia Old Gold Ggaretai. Kokia to priežastis ? Old Gold turi savyje 

speciali savo gerumą ... draugišką, stimuliojantį gerumą. Jo tabakas 

rinktinis nežiūrint kiek kainuoja, yra nepaprastai lengvas. Jis yra 

sendinamas extra ilgai • • • kad užtikrinus šaltumą ir malonų ttimulio-

jantį rūkymų.
* O V Lorillarė Co.. Ine.

lifjiuluioia ... BET NIEKADOS NE ERZINA

KAUNAS. — Akmens, an
glies, kokso ir kitokio kuro 
šiemet į Lietuvą jau įvežta iš 
viso 112,180 tonų už 3 su vir 
Šum milijonų litų.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Šiomis dienomis paštų val

dyboje buvo varžytynės Klai 
pėdos radijo stoties rūmams 
ir stiebams pastatyti. Sios 
stoties rūmai tuojau bus pra 
dėti statyti. Tikimasi, kad 
jau ateinančių įlietų pradžioje 
radijo stotis Klaipėdoje bus 
pastatyta ir pradės veikti. Ji 
bus trumpų bangų.

REIKIA DARBININKŲ
I e
Merginos ir vyrai pardavi

nėti aukštos rūšies dalykus pa- 
sidabinimui. Tiktai ambicijos 
turintieji teatsišaukite.

3162 Šo. Ashland Avenue
Taipgi reikia merginos ofi

sui ne pilnn laiku.

Reikalingi 4 patyrę mūrini
nkai, plasterninKai, 2 karpen- 
teriai. kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

"DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

Res. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS Suite 1009 — FRAnklin 6990 188 W. Randolph St. Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nno I iki i 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais < Iki 9 
Telefonas CAMal 1173 

NAMAI: 6459 8. Rockwell St.
Telefonai RFPnhllr Oflim

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

bjprbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4431 SOUTH A8HLAND AVENUE 
Rea. <515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Rea. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTOMOBILM AUTOMOBILE®

EMIL DENEMARK INC.
--------  Vartotų Karų Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK *3B. 5 Sedan 41. Trunk. garant. kaip nauja*............. 8895
BVTCK ’SB, Club Sedan su trunk, garantuotas ...... ■., <325
BUICK *35, 6 Sedan 47. garantuotas ............................................. »795
BUICK '34. Club Redan <1. kaip naujas, garant..........................3995
BUICK '34, 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant....................... $895
BITICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant............................... $795
BUICK '33. 5 Sedan <7. tobulas, garant........................................ 3595
BUICK '32, 6 Coupe 96, labai pulkus, garar.t......................... $495
CADILLAC '32. 7 8edan V-12. gražus karas ........................ 3U335
BUICK *80, 7 Limo. fleėl drat. ratai, eina O. K. ................... <325
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ........................................ $«95
CADILLAC '80. 7 Sedan. pertaisytas ............................................. 3335
CADILLAC *30. 1< cilindrų 7 Sedan. labai pulkus...................3535
CADILLAC *80. 7 Sedan. labai puikiam stovy.................................3435
CADILLAC *29. 5 Sedan. Svarus karas ............................................. 3225
CADILLAC *23, B Sedan. gražiam stovy ................................... 3125
CADILLAC *28. B Sedan. gera vertenybė ................................... 31OO
CHEVROLET '27. B Sedan. bėga O. K................................................. S 50
DODOE *28. S Redan. žemai apkainuotas ................................... S 85
ERSEX *30. B Sedan. 8varu s mažas karas ................................... B125
FORD. ’8B, Sport Coupe, kuone naujas ............................. 8PECIAL
FORD '31, Business Coupe, tvarus .................................................. 3225
LA SALLE '11. B Sedan, pulki vertybė............................................. 3435
LA SALLE *10. B Sedan, 3 drat ratai ............................................. $345
LA SALLE *29, B Sedan, drat. ratai ............................................. 3135
LINCOLN *30. B Sedan. labai pulkus ............................................. 3235
NASH *32, 6 Sedan. geras mažas karas .............................., t 2265
OLD8 *30. S Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj........................... .. . . 3225
PACKARD *31, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................... 3545
PACKARD *31. 7 Custom Sedarf. gerai bėgantis  ................ <895
PACKARD *80. 7 Sedan. puikiam stovy .................................. 3325
PIERCE *10. 3 Coupe, labai pulkam stovy ............................ 3135
Pl.TMOUTH *19. S Sedan, motoras O. K................................... 9 75
PONTIAC *34, 4 Durų Sedarf. kaip naujas .................................. 3535

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNtMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfoi*d 41 OO

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine


