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JUODAŠIMČIŲ GAUJOS 
APNYKSTA VOKIETIJĄ

Jų priešakyje yra pats jų vadas 
Hitleris

DEL KO ANGLIJA PRIEŠINAS ITALIJOS 
ŽYGIAMS AFRIKOJE

BERIAMAS, rugp. 13. —
Aiškėja, kad diktatorius Hit
leris pritaria savo sekėjų juo 
dašimtiškiemg darbams ir tuo 
būdu jis pats jau virsta vy
riausiuoju juodašimčių gaujų 
vadu.

lkišiol prieš katalikus ir žy 
dus kovojo šiaip nacių gau
jos, kurioms gelbėjo smogi
kai. Dabar gi Hitleris ton ko 
von jau siunčia ir savo juo
dai uniformuotų sargybų.

Vakar Bavarijos mieste 
Muniche (Miunchene) Hitle
rio sargyba, smogikai ir kiti 
naciai surengė demonstraci
jas prieš katalikus ir žydus.
Per keletu valandų tie ir ki
ti 26-iais trokais važinėjo po
miestų ir priemiesčius. Tro- | si 
kai buvo nukaišyti šūkiais: Moroke 
“Roma popiežininkams, Pa
lestina žydams, o Vokietija 
mums (naciams).” Buvo ii 
kitų šmeižtų prieš katalikus.

Tas reiškia, kad Vokietijoj 
vis labiau įsigali juodašimčių 
gaujos, kurių priešakyje yra 
pats Hitleris. Jei Hitleriu tu
rėtų kiek proto, jis neleistų 
šėlti toms gaujoms.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Anglijos vyriausybė skelbia, 
kad ji šiais svarbiais pagrin
dais priešinasi Italijos žy
giams Afrikoje:

Anglija griežtai nusistačius 
už taikų.

Yra priešinga Italijos įsi
galėjimui Afrikoje.

Priešinga baltosios rasės su 
juodąją konfliktui.

UŽBAIGIANT MOKSLĄ VASAROS MOKYKLOSE
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BAIGIASI AKADEMIKUI DAINŲ KON 
TESTAS PER “DRAUGO" RADIJĄ

Balsavimo blanką rasite ryto
jaus dienos “Drauge’

Šiandien paskutinės Šv. Ka dovanas.

.15

zimiero akademijos kontesti- 
ninkės dainuos per “Draugo” 
radijo valandų. Rytoj “Drau 
ge” bus įdėta btlanka su dai-f
nininkių vardais ir pavardė- * Dr. J. Poška skaitys {do
mis ir dainų vardai, kurias ■ mių paskaitų apie sveikatų.

Šiandien konteste dalyvau
ja akadeinikės iš šių parapi
jų: Šv. Jurgio, Šv. Antano 
ir Nekalto Prasidėjimo.

jos dainavo šiame “Draugo” 
radijo dainų konteste. Skaity

Neužmirškite pasukti savo 
radijų tarp 3:30 ir 4:30 ant

tojai raginami balsuoti už , WEDC (1210 kilocycles), kad 
tris mergaites; trys gi gavu- girdėti lietuviškų gražių pro- 
sios daugiausia balsų gaus1 gramų.

Pasibaigus pamokoms Šventosios Dvasios vasarinėse mokyklose Stockjardų distrikte, 
užvakar įvyko mokslo užbaigimo pramogos su prakalbomis. Čia vaizduojama lankiusių 
tas mokyklas mergaičių gimnastika. Minėtos mokyklos yra Catholic Youth Organization 

Anglija pageidauja, kad Ita 'globoje. (Acme Photo.)
lija daugiau rūpintųsi taikos
palaikymu pačioj Europoj.

Anglija nenori, kad Italijos
žygiai pakirstų T. Sųjungdš 
autoritetų.

Pagaliau bijo, kad Italija 
galų gale nenukentėtų nuo 
tų žygių, kaip yra nukentėju-

L. VYČIŲ SEIME - DAUG 
ENTUZIJAZMO

i

Ispanija nuo savo žygių 13 _ yy-ių

(“Draugui” telegrama) 
HARTFORD, Conn., rugp.

LEIS BEDARBIAMS ATSI
SAKYTI NUO DABBO

ALIJA NEGALI NU
TRAUKTI ŽYGiy

lja 62 delegatai. Seimui pir
mininkauja Poška. Vicepirmi- 

, n inkai Bulevičius ir Zdankus. 
|jo. vyčių seimas gausus, Sekretoriauja Rinkiutė 
pilnas entuzijazmo. Dalyvau-1 Karionaitfė. ,

ETIOPIJA PASIRENGUS LAIPSNIUOTO MOKES- 
GINTIS NUO PRIEŠO ČIAI YRA NETEISĖTI

ROMA, rugp. 13. — Kai 
kam yra lengva sakyti, kad 
Italija gali išsižadėti pradėtų 
savo žygių prieš Etiopijų. Iš 

.tikrųjų gi taip nėra.
Diktatorius Mussolini pra

dėjo šiuos žygius. Tai bus 
viena didžiausių jo klaidų. I
Jis manė, kad pigiai apsidirb ■ 
siųs su Etiopija. Pasirodė, Į 
kad taip nėra. Rengiantis ka- Imperatorius sukvietė pas 
ran padarytos milžiniškos iš- save visus savo ministerius ir

ADDIS ABABA, rugp. 13. 
- Etiopijos imperatorius Hai

BALTIMORE, Md., rugp. 
13. — Federalis teisėjas Ches

KRAŠTO VYRIAUSYBĖ 
STATYS NAMUS 

CHICAGOJ
PWA administratorius H. 

L. Ickes paskelbė, kad krašto 
ir vyriausybė nupirko tuščių že 

mės plotų (17 akrų) žiemių 
vakarų miegto dalyje ir grei
tu laiku feo ims statyti pi
gius moderniškus namus, ku
riuose galės gyventi apie 565 
šeimos.

Bus gyvenamų namų apar- 
tamentinių ir dviejų aukštų.

lc Selassie I vakar paskelbė nut nusprendė, kad AAA skir Bus butų po du, tris, ketu
savo vyriausybės nusistatymų ti laipsniuotieji (processing) 
karo klausimu. Jis tai padarė. mokesčiai už kiaules yra ne 
prieš tomis dienomis susirink teisėti ir neturi būt mokami, 
siant Anglijos, Prancūzijos ir

ris ir penkis kambarius.

Italijos atstovams 
Etiopijos reikalų.

svarstyti Teisėjas pripažino “injunc 
tion” J. A. Gebelein skerdyk
lų kompanijai, kad vyriausy
bė negalėtų kolektuoti minėtų 1 
mokesčių.

NUSTATOMOS DABBO 
VALANDOS, ATLY

GINIMASIllinois Emergency Relief 
komisijos vyriausias sekreto
rius W. S. Reynolds paskel
bė, kad1 ši komisija neprivers 
nė vieno bedarbio, šaukiamo Į 
krašto vyriausybės viešuosius 
darbus, kad jis eitų dirbti už 
riažų atlyginimų.

Reynolds nurodo, kad vy
riausybė skiria vos 55 dol.
kaipo didžiausių atlyginimų ran. 
paprastam darbininkui bedar 
biui, kad tuo tarpu šis bedar
bis iš komisijos gauna apie 
100 dol. pašalpos per mėnesį 
pinigais, valgomais produk-' 
tais ir kitais daiktais, kas rei 
kalinga šeimos užlaikymui.

Tas yra ypatingas komisi
jos nusistatymas. Aišku, ko
misija bijo prarasti “klijen- 
tų,” nes paskiau pati netek
tų riebiai apmokamo užsiė
mimo.

laidos.
Tad dabar atsisakyti nuo 

to nėra galimybės. Padarius 
milžiniškas išlaidas ir kapitu
liavus, tada pačiam diktato- 
rui pasidarytų ankšta Itali
joje.

Tad žūt būt veržiamasi ka-

KOMPANIJA GAVO 
“INJUNCTION”

Vyresniojo teismo teisėjas 
David išdavė “injunction”!

karvedžius ir pareiškė, kad 
Etiopija nieku būdu nepripa
žins jokio mandato, arba ko
kio nors savo krašto skaldy
mo, kad tuo keliu pakirtus 
etiopiečiams nepriklausomy
bę. Jei kraštas bus puolamas, 
etiopiečiai pasklys po savo 
kalnus, tarpkalnius ir dyku
mas ir iš tenai grumsis su1 
priešu iki paskutinio kraujo 
lašo. Nesiduos užpuolikams, 
kad būtų pavergti.

Šalia to imperatorius dar 
kartų atsišaukė į pasaulį, kad

Merie kompanijai, kurios fab reikstų daugiau
rike streikuoja keli tos iS visų pusių spaudžiamai
darbininkų, priklausančių Chl Btk,pijai. AtaiSailW į Anglė
cHO-n f'Hslčpt Mftkprs’ uniini . . ... , , .jų ir Prancuzijų, kad jos st-

6 SUŽEISTI AUTOMOBI
LIŲ KATASTROFOJE

Bryn Mawr ave ir Clark 
gat. skersgatvyje vakar koli- 
davo (susikūlė) du automobi
liai.

Sunkiai sužeista du asme
nys važiavę tais automobi
liais ir keturi pašaliniai žmo
nės, stovėję ant šaligatvio.

Aiškėja, kad Chicagoj nuo 
automobilių pavojus yra vi
sur. Apie gatves gi negali būt 
ir kalbos.

cago Caskct Makers’ unijai. 
“Injunctionu” leidžiama pi

kietuoti fabrikų. Bet pikieti- 
ninkų skaičius apribotas iki' 
penkių ir pikietininkai negali 
užkabinėti dirbančių fabrike 

[darbininkų.

engtusi sulaikyti 
jos žygių.

Italijų nuo PRIEŠ 30 V AL. SAVAITĖS 
DARBĄ

RUMUNIJA IMA KOVOTI 
PRIEŠ KATALIKŲ

MOKYKLAS Į ---------------------
------------ PALEIDO GAMBLININKUS

VIENA, Austrija, rugp. 13. ------ ;-----
— Rumunijus vyriausybė pra Miesto teisėjo Padden teis- 
dėjo kovoti prieš katalikų mo man policija pristatė 17 gam- 
kyklag Transylvanijoj. Nori- jblininkų. Teisėjas paleido 
ma visur įvesti valstybines, juos visus tuo pagrindu, kad 
mokyklas. Rumunija greitai policija negali areštuoti žmo- 
nusisuks ragus. 'nių be “warantų.”

Neužilgo baigsis Etiopijoje 
lietaus laikotarpis. Imperato
rius mano, kad tada Italija 
pradės karo veiksnius.

WASHINGTON, rugp. 13.

PAVOGĖ LĖKTUVĄ

KANKAKEĘ, 111., rugp. 
13. — Policija ieško dviejų 
vyrų, kurie pavogė lėktuvų iš 
Gary, Ind., ir netoli čia jį 

[sudaužę paliko.

MAČIUSIEJI PASAKOJA APIE CER- 
i KVIŲ LIKIMĄ SOV. RUSIJOJE
I VIENA, Austrija, rugp. 13. griauta garsi istorinė šv. An 
i— Religinių reikalų stovio so driejaus cerkvė. Šv. Sofijos 
vietų Rusijoje nepaprastas j cerkvė pakeista pacifižininkų 
vaizdas yra plačiai paduotas klubu. O garsi Peeerskaja 
knygoje vardu “Taip jūs ma Lavra pakeista priešreligiji- 
tote sovietus, koki jie yra” niu muziejum. Šv. Vladimiro 

1 (Leipcige išleistoje). Šios kny ccrkvieje jaunieji komunistai 
gos autorius yra nuodugniai turi įsitaisę sau būklę, 
susipažinęs su sovietų Rusi- Toksai pat stovis yra ir“ ki
jos stoviu. Svarbi priežastis tuose miestuose, pareiškia au- 
neleidžia jam pasisakyti, kas torius.
jis per vienas. Nėra nė rei-' u ,, , . Bolševikai informuoja vizi-kalo. Knygoje yra 2/ straip-1, . .. , ,. . ,..... . . torius svetimsahus, kad pa-"---- surinkti is tų žmonių

Illinois valstybė nustato 
mažiausių atlyginimų ir il
giausias darbo valandas dar
bininkėms taip vadinamuose 
“beauty parloruose.” Savai
tės darbas apribotas iki 45 
valandų, o mažiausias savai
tės atlyginimas 16 dėl. 50c.

“Beauty parlorų” savinin
kai ir savininkės kelia protes 
tus. Tačiau to nežiūrima. Pa
žymima, kad tos rūšies tvar
ka jau įvesta makaronų ir 
skalbyklų pramonėse. Ta tvar 
ka apims ir kitas pramones. 
1933 m. legislatūra yra pra- 
vedus atitinkamų įstatymų.

14 MOTERŲ VOS 
IŠVADUOTA

amai
kurie sov. Rusijoje yra gyve 
nę ir savo akimis matę, kas 
ten darosi. Šie liudytojai yra 
iš Vokietijos, Amerikos, Bel
gijos ir Suomijos. Paduoda- 

' mas yra skaudus religinis 
stovis.

i Prieš keletu metų man nu-
I vykus Rusijon, rašo vienas
liudytojas, radau ten cerkves
daug apleistas, o kai kurias . . ». A.. . . x , . pasipriešinti,visiškai sugriautas. Šventikai _ 
buvo suimami ir siunčiami iš
trėmimam Bet šiandien ten 
stovis toli blogesnis. Pradėjus

tys gyventojai reikalaujantie
ji cerkvių naikinimo. Tai di
džiausias melas. Kai kur kai 
kurie gyventojai “atsiklau
siami.” Tačiau jiems griežtai 
uždrausta tarti nors vienų žo- 
ddį cerkvių naudai. Atsiklau
siami žmonės tyli ir bolševi
kai skelbia, kad tas yra jų 
pritarimas naikinti cerkves. 
Jei kartais šventikas drįsta 

tuojau suima
mas ir, arba nužudomas, ar
ba ištremiamas.

Sov. Rusijoje panaikinti 
1927 metais imta vykdyti sis- sekmadieniai — pakeisti dar- 
tematiškas religinis persekio- bo dienomis. Cerkvėse nega- 
jimas. Išleisti priešreliginiai Įima naudoti elektros šviesos, 
dekretai. Pirmiausia prieš re- Darbininkui lankyti cerkvę y-

Nemažas gaisras pasireiš
kė vakar senuose Adams na-

— Senatas dauguma balsų muoge, Harrison gat. ir Wa- 
atmetė senatoriaus Walsho bash ave. Viršutinius tų na- 
sumanymų — 30 valandų sa- mų aukštus turėjo užėmusios 
raitės darbų visose pramo- Congress viešbučio darbinin- 
nėse. kės.

Keturiolikai moterų buvo

Ilgines šventes. Paskiau už
drausta skambinti cerkvių var 
pais. Toliau sekė cerkvių api
plėšimai, jų pakitimai sovie
tų patalpomis ir pagaliau 
net mirties bausmė šventika
ms (pravoslavų dvasininka
ms).

Šiandien dvi treedalys vi
sų cerkvių Rusijoje arba su
griauta, arba uždaryta. Iš 
C57 cerkvių Maskvoje yra li
kę apie 100. Visuose kituose 
didesniuose miestuose, kur bū 
ta po keliolikų cerkvių, palik
ta tik po vienų ir tai daugiau

ra pavojinga — gali netekti 
darbo. Suvaržyti cerkvėse 
krikštai ir sutuoktuvės. Reli
ginės painokos perdėm už
draustos. Dauguma vaikų so
vietų Rusijoje nėra nieko gir 
dėję apie Kristų.

STUMIASI I RESPUBLI
KONŲ KANDIDATUS

CONCORD, N. H., rugp. 
13. — Buvęs U. S. senatorius 
Moses sako, kad Chicago Dai
ly News leidėjas Frank Knox
dirba, kad patekus kandida- 

sia kur kapuose, arba atokiau tu į prezidentus iš respubli-
nuo miesto centrų.

Kai kuriose Sibiro, Turkes 
tano ir Kaukazo srityse iš-

konų partijos.

ORAS
BUENOS AIRES, Argenti- atkirstas pasprukimas ir ug- naikintos visos iki vienos cer 

na, rugp. 13. — Tarp šio mie niagesiai vos išvadavo jas iŠ' kvės 
sto ir Paryžiaus ateinantį pavojaus. »
sausio mėnesį pradės akrai-( Ilgokų laikų buvo sulaiky- 
džioti keleiviniai lėktuvai. ta trafika aplinkinėse gatvėse, 'dien ten yra tik viena. Su- tflros atmaina.

CHICAGO IR APYLIN- 
Kijevas yra garsus savo KĖS. — šiandien numatoma 

istorinėmis cerkvėmis. Šian- j giedri diena; maža tempera-

___ ___ — ____________
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Jungtinėse Valstybėse viso krašto paja-Į 
mos (national income) 1934 metais buvo 49 
bilijonai, 440 milijonų. Tai penkiais bilijo
nais daugiau, negu buvo 1933 metais. 1929 
metais tos pajamos buvo 76 bilijonai, 57C 
milijonai dolerių. .

Darbininkai algomis pereitais metais ga- Į 
vo 33 bilijonus, 109 milijonus. 1931 metais' 
darbininkai gavo 39 bilijonus, 414 milijonus.' 
O 1929 metais darbininkai gavo 51 bilijonų, 
88 milijonus. į

j darbininkų {eigas Čia įeina ir valdiški

Dievų Tėvų Sutvertųjų”, bet 
tikiu j Dievų Tėvų nuodinto- 
jų ir pun. nesąmonės.

O tuo tarpu daugelis mūsų 
inteligentų ėję mokslus Rusi
joje arba Lenkijoje pasidavė 
svetimtaučių įtakai, vedė sve
timtautes žmonas, pusiau k oda- 

170 asmenų dvasinėse pravos- vo aukso dievaičiams ir pa- 
lavų seminarijose. 1909 met. ’Hiiršdavo vargšę tėvynę, jos 

šiais 1935 met. liepos mėn. Raunu gubernijoj buvo jau visus reikalus. Net kai po 
20-21 d. Lietuvoje, Žemaičių 54 cerkvės su 475 popais 0 1905 metų atsirado galimybės 

i Žemėje Telšiuose įvyko Atei- įį J201 tuo metu gubernijoj kai kuriems mūsų inte-
buvusio valdininko 986 buvo ■ lignitams į Lietuvų, jie negrį-
taip pat rusai. Kad lengviau r^u’P l'a(l ’s TOO mokytojų 

baigusių Veiverių seminarijų

ATEITININKAI
“Kas gi ten aukso spi- lų išaugo nuo 360—724. Vil- 

ndullus beria? niaus gub. 1905 met. popų su
“Ko taip nušvito rytai šeimomis buvo 1866 asmenys, 

ateities? 163 pravoslavų vienuoliai ir
25 metų jubiliejus

DIENOS KLAUSIMAIJ

GERAS ĮSTATYMAS NEGREIT TEBUS 
ĮVYKINTAS

darbai ir CCC. tinillk’* Aeracijos Kongre-
Matant, kati darbininkai algomis per me- organiaapijos gyvenimo 25

tus gauna daugiau kaip 33 bilijonus, tai da- ulwtų Hukakčiai Paminėti. Jis įr greičiau galėtų lietuvius į-
iosi aišku, kad valdžios skirta suma — 4 bi- P^jo su neįprastai dideliu veikti rusai dažnai ne tik Įtesugųžo tik apie 60. O jei ir
lijonai dolerių viešiems darbams patygma- P™**““* ir entuziastinga ,kjra8 lietuviškas šeimas, bet ^iždavo į Lietuvų tokie “pa-

--------- ----------------- tūkstantinio dalyvių būrio nuo | net ištisus kaimus ištrenulavo 1 triJotai”, tai nesirūpindavo
taika. Kongresų atidarė Vyr. i j Rusijos gilumų, o jų sody- Pakelti krašto gerovę, žmonių 
Federacijos Viadas prof. Dr. bose apgyvendindavo rusus , “Pavietinių, ^et pirmiausiai 
K. Pakštas.« Į Kongreso gar- kolonistus. Dėlto jau 1907 111 , imdavosi griauti katalikų tikė- 
bės prezidijumų buvo pakvie- Kauno gubernijoje buvo įkur- •i'1"*!’ dorovę, plėsti bedievybę,

mai yra nedidelė suma.

VIAI ŽMONĖS KAREIVIAI, VISI NAMAI 
TVIRTOVES

PRANEŠIMAS

Jungtinių Valstybių kongresas neseniai 
priėmė įstatymų, vadinamų “Sočiai Securi- 
ty”. Yra tai labai naudingas įstatymas bied- 
nuomenei ir darbininkijai. Juomi įvedama 
senatvės pensijos, nedarbo apdrauda ir t.t.ISA' ft.I I .

Tų įstatymų vykdins ne \Vashingtono 
valdžia. Wasliingtono valdžia sakytu įstaty
mu pažada talkų valstijoms. Valstijos turi 
'turėti senatvės iv nedarbo apdraudos įstaty
mui įr tada jos gaus talkų iš Wašhingtono.

• • ' ■ .Kol kas tik 28 valstijos teturi senatvės 
įstatymus, tik penkios teturi nedarbo apdrau
dos įstatymus. O visi įstatymai turi derin
tis su federalės valdžios įstatymais. Todėl 
esamieji valstijų įstatymai turės būt perdir
bti. Kad nedarbo apdraudos įstatymas pra
leisti Pennsylvanijos valstijoj, tai reikia pa
darytį konstitucijai pataisų.
• į ' Taigi dar ilgai truks iki sakytas įstaty
mas pradės veikti visame krašte.

_____________
STREIKAI VIESU0SE.P4KBUOSE

V '
V -a į

New Yorke buvo L. pradinių streikuoti 
darbininkai, dirbantieji prie viešų darbų. Ėjo 
streikan ^darbininkai gaunantieji po $93.50 
mėnesyje. Tie darbininkai yra unijistai ir 
A. Darbo Federacijos viršininkai reikalavo, 
kad unijistai turį gauti unijines algas ir 

• prie viešų darbų.
? Prie viešų darbų darbininkai buvo pa
imti tie, kurie ėmė “reliefų”. Sustreikavu
siems buvo aiškinta, kad prie viešų darbų 
algos nors nėra linijinės, bet duodama proga 
ilgiau dirbti, negu privatinėse įmonėse. Ga- 
.ų gale išeina, kad prie viešų darbų darbi
ninkas daugiau uždirba, negu privatiniuose 
darbuose.

Gen. .i .’.ason, viešų darbų vedėjas, pa
reiškė, kad streikuojantieji darbininkai guli 
eiti namo ir gali darban negrįžti, nes jie 
bus išbraukti nuo “work rolla”. Preziden
tas pareiškė, kad sustreikavusieji viešų dar
bų darbininkai negaus “reliefo”.

Taip tai klausimas ir išsirišo. Streiki
ninkai grįžta darban.

“Karys” paduoda, kaip Vokietija ren
giasi kitam karui. Taiu karui rengiama visu 
tauta ir visas kraštas. Į programų įeina kiek
vienas vyras, moteris ir vaikas ir kiekvie
nas namas.

Vokietijos priešlėktuvinės apsaugos sų
junga yra pasiryšimi išleisti 20 milijonų kny
gelių, kuriose bus nurodyta, kaip reikia elg
tis cheminio puolimo metu. Sios knygelės tu
rės būti kiekvienuose namuose. Taip pat pla
katų pavidalu jos bus iškabintos visose dirb
tuvėse.

Vokietijos priešlėktuvinės apsaugos sų- 
1 junga, įsteigta tik prieš du metu, dabar tū

li 6 mil. narių, 21,509 skyrių, 280,000 įvairių 
pareigūnų, 1,100,000 namų priešlėktuvinės ir 
cheminės apsaugos vadovų, 2,200 priešlėktu
vinės apsaugos mokyklų, 11,300 instruktorių, 
2,200,000 išmokytų narių ir 8,000 slėptuvių. 
Tam tikri sųjungos pareigūnai jau ištyrė 
apie 60 nuoš. visų Vokietijos namų pastogių. 
Tai buvo daroma gaisro pavojui sumažinti
orinio puolimo metu. > Ju • Y L

Priešlėktuvinės apsaugos mokymasis pri
valomas Vokietijoje ir visoms moterims,, ku
rios yra nacių organizacijų nariai. Jos išmo
komos būti priešlėktuvinės apsaugos instruk
torėmis ir namų priešlėktuvinės apsaugos 
vadovėmis. j

Matome, kad kitame kare visi žmonės 
bus kareiviai, o visi namai bus tvirtovės.

KUR GERĖJA IR KUR BLOGĖJA

Naujausi pranešimai apie pasaulio pra
monės ir biznio stovį rodo, kad tos šalys, 
kurios pasiliko ant aukso pagrindo, kenčia, 
o tos, kurios savo pinigus nupigino, gerėja.

Prancūzijoj, Šveicarijoj ir Olandijoj pra 
monė ir bizniai merdėja. Tos šalys griežtai 
laikosi aukso pagrindo. Amerika ir Anglija, 
kurios nuėjo nuo aukso pagrindo, atsigauna.

sti visi Lietuvos Vyskupai, 4a <5775 rusų šeimos, kurios
prof. P. Dovydaitis, prof. St. 
Šalkauskis, kan. Kuraitis, prel. 
Borisevičius, Amerikos Lietu
vių R. Katalikų veikėjas kun.

iš lietuvių paveržė 62,245 de
šimtines žemės, o Vilniaus Va-

socializmų ir rengė dirvų pa
saulinei revoliucijai.

Eidami šiuo pragaištingu
lstiečių bankas vien 1910 m. I Lietuvai keliu jie dar traukė 
ligi liepos mėn. 1 d. supirko juo jr besimokantį jaunimų, 

Klusas, Amerikos Lietuvių 60,000 dešimtinių žemės Lie- kurie iš savo vyresniųjų “pa- 
tuvoje ir jos 54,000 dešimti- tarėjų” imdami pavyzdį, ne 
nių pardavė rusams koloms-i kartų eidami į bažnyčių ne 
tams. .maldaknyges nešdavosi, bet

studentų ir profesionalų pirm. *
p. J. Celkys Morkūnas, jau
nas bet gabus ir jau pasižy
mėjęs mokslo darbais, “Vy
čių” atstovė p-lė Sinkevičiū
tė, latvių Vienotnu Vienko- 
pos pirm. stud. J. Kiškis ir 
Telšių miesto burmistrais p. 
Slabšys. Kongrese Vyr. Eede-

Lenkai su įnirtimu stengė
si lietuvius sulenkinti, o 2y-

laisvo turinio knygas, roma
nus. O Marijampolėje tikėji-

racijos Vadu vėl visi atstovai 
vienbalsiai išrinko prof. Dr. [katu, inžinierių ir pan. Sve- 
K. Pakštų, Vyr. Tarybos pir- įtimtaučių rankose buvo ir di- 
1 n įninku p. Ministerį K. Bi- dėlė dauguma krašto turtų, 
zanskų, gen. sekretorium — J. ■ Taip 1909 m. Kauno guber 
Senauskų. nijoj lietuviai miestuose ture

Šio Kongreso proga buvo jo už pustrečio milijono ruh 
Žvelgta jį iFųjleeac i jos giedrių lių, o vien žydai jo turėjo dau- 
ir tunning^^aeitį, svarstyta giau kaip už 11 milijonų. Vil- 
dabarties gyvenimo momentas niaus gub. miestuose lietuviai

dai, vokiečiai ir kiti svetini nio nustoję moksleiviai ėmėsi 
taučiai paveržė iš lietuvių ra- net baisiausios šventvagystės 
nkų pramonę, prekybų, ama- j — visaip išniekindami parsi- 
tus ir viešąsias pelningas ta ; neštųjų iš bažnyčios šv. Ko- 
rnybas, kaip gydytojų, advo- mumjų.

šiandien įvyksta Marijonų 
Koleg. Rėmėjų Chic. apskr. 
atstovų susirinkimas Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
bary, 8 vai. vak.

Visi mūsų gerb. atstovai ma
lonėkite atvykti į sus-mų, nes 
jūsų pribuvimas yra labai sva
rbus. Jau artinasi rudeninis 
išvažiavimas ir seimas. Reikia 
sudaryti planus ir ruoštis, kad 
viskas sėkmingai įvyktų.

Malonėkite nepatingėti, vi
sas kliūtis šalin atidėti Tr ua-1 lyvauti mėnesiniam sus-me. 
Sus-me bus mūsų dvasios va
itas kun. A. Andriušis, Kuris 
neseniai grįžo iŠ misijos.

Apskr. Valdyt

VILNIAUS KRAŠTE SUNAI
KINTA DAUG DERLIAUS

V’lLNiL'S. — šiomis die
nomis visame Vilniaus kraš
te siautė didelės audros su 
Ledais, kurios sunaikino dide
lę dalį laukų derliaus. Bijo- 

įma, kad ir šiemet Vilniaus 
krašte neprasidėtų toks žiau
rus badas, koks buvo 1933 — 
1934 metų žiemų.

GARSINKITĖS^DRAUGE”

ir nutiesta veikimui gairės į 
ateitį. Tačiau šiam traktate 
neminėsim plačiau apie entu
ziastingų, turiningų bei gar
bingų 25 jubiliejinį Kongresų. 
Tikimės, kad tai padarys pa 
tys amerikiečiai kurie šiam 
Kongrese gausiai dalyvavo. 
Čia tik norime bent keletu ko- 
nspektvvių minčių praskleisti 
iš ateitininkų plačios ir turi
ningos istorijos Amerikoje gy
venantiems lietuviams ir tuo 
pačiu suartinti už okeano gy
venančius lietuvius su Tėvy
nėje besidarbuojančiais jų bro
liais. Kiek platėliau pažvelg
sime į tuos sunkiuosius Lietu
voje laikus, kuriuose gimė a- 
teitininkai, žvelgsime rusų 
priespaudos bei vokiečių oku-

turėjo turto už kelis šimtus 
tūkstančių, o žydai net už 20 
milijonų rublių suvirs. Be to, 
lietuviai veik visi buvo smul
kūs ūkininkai, gi neskaitlin
gam būriui lenkų dvarininkų
priklausė daugiau pusės viso Apie tjJ mQgų jau *<turėkit 
žemės ploto, pav. Kauno gu- kantrybės” virtusiu skrajų

(Bus daugiau)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

bernijoj dvarininkams priklau per oiareg dabar eina viso
se 1 milijonas 800 tūkstančių 
dešimtinių, o valstiečiams tik 
1 milijonas 675 tūkstančiai de-

kios šnekos. Vieni prisimygę 
beeina, kad skrajus rūnys, tik 
“turėkit kantrybės,” kiti at-

Dr. Atwater, Harvardo universiteto pro
fesorius, sako, kad dabar žmonių sveikata 
yra geresnė, negu prieš depresijų. Taip yra pavijos metus, sustosime ties 
todėl, kad seniau biednuomenė viešos pašei-' Lietuvos Nepriklausomybės ko

A. Darbo Federacija skelbė, kad vieši Į netUrėjo, o dabar biednuomenė valdžios vomis ir baigsime paminėda 
darbai yra darbų atgaivinimas ir todėl pri 2
viešų darbų turi būt mokamos unijinės al
gos. Bet valdžia atsakė, kad vieši darbai yra 
tai reikalavimas iš bedarbių atidirbti už gau
namų “reliefų”.

Galima tikėtis, kad didelių painiavų dėl 
algų viešuose darbuose neįvyks.

aprūpinama maistu, drabužiais ir medikališ- 
ka pagalba.

e • * •' ‘ ‘ ’
Brazilijoj, Sao Paulo mieste pradėjo ei

ti naujas savaitraštis “Giedra”. Sako«i, kad 
“visuomet gins lietuvio yardų ir visomis iš
galėmis skatins palaikyti ryšius su savo Tė-

mi ateitiniokų veikimų jau lai
svoje Lietuvoje.

Sunkūs Lietuvai Laikai 
Rusai pasigrobę Lietuvų ste 

ngėsi jų surusinti ir supravos 
lavinti. Jie neleidžia lietuviš
kų mokyklų. Jie trukdė visuo-

KAI KAM JAU GRĮŽO KARINIAI 
LAIKAI

per mares Augusto 10 dienų, 
i kad ant rytojaus nuo navynų 
pasveikintų viso svieto lietu(- 
vių kongresų Kaune ir įteiktų 
navynų išdrukavotų nei cento 
Lietuvai knygų.

— O aš, — užreiškė Paper- 
riulis, — beeinu, kad ant mano 
delno plaukai užaugs, jei skra 
jus Augusto 10 d. išrūnys.

— Pažiūrėsimi
— Na ir pažiūrėsim! Prie 

to, dar aš noriu štai kų jums 
pasakyti, — toliau beeino Pa 
perdulis. — Jei aš būčiau lai 
Vaitkaus žmona, aš ir nek| 
čiau jo dabar į rizikų. K 
jo neleido skristi Mojaus mė
nesį, kada oras ant marių bū
na klyrf Altasse randasi vi
sokių singelių; tegul jų kuris 
daliar ima rūnyti Litvanikų, 
kai po mares šturmai dūksta!

Paperdulis betų, kaip ma
tot, laimėjo; skrajus Augus
to 10 d. neiŠriinijo ir jam pi 
u ūkai ant delno neužaugo.

Bet skrajus visgi įvyks, tik 
“turėkit kantrybės.”

šimtinių, V iiniaus gubernijoj viraį šneka, kad šįmet jau tu 
dvarininkams priklausė 1,685-; rūnyti, ba su Augusto 
000 dešimt., o Suvalkų gub. mėnesiu visokie šturmai už- 
252,000. Tuo tarpu vien Kau- Iponavoja inareti. Kiti dar šne 
no gub. buvo 448,000 valstie- ka? kad Vaitkus visai neketi- 
čių lietuvių mažažeiuių ir be- Į nąa 8kri8ti, tik, ot, taip sau 
žemių, Suvalkų gub. 500,000. umoukiuojasi.” O dar kiti 
(Žem. Pr:et. 1935. 28 Nr. 3). ;šneka, kad lak. Vaitkus “ser- 

Lietuviai valstiečiai vilkda- gus:” jam reikia penisaitė 
mi sunkių rusų užkrautų ver- pjauti, bet navynos tų užpro- 
gijos naštų, būdami savųjų a-
pleisti ir svetimųjų išnaudo
jami vargo ir skurdo. Dėl va
rgo kasmet po 10-15 tūkstan
čių sveikiausių Lietuvos sūnų 
ir dukterų palikdavo savųjj 
kraštų ir leisdavosi svetur duo 
nos ir laimės ieškoti. Likusie
ji gyveno veik visų šviesuo
lių pamiršti, suvalgę ir tam
sūs. Dėlto nemaža lietuvių su
lenkėdavo, paskęsdavo girty
bėje ir nedorovės purvuose.
Reikia prisiminti, kad prieš 
karų Lietuvoje veikė 96 deg
tinės varyklos, 33 alaus ir vien 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų

testuoja, ba jos šiur žino, 
kad lak. Vaitkus jau be peni- 
saitės.

Kokios nebūtų šnekos apie 
tų ‘turėkit kantrybės” skra
jų, jis visgi rūnyns per ma
res: jei nc šiandie, tai ryt; 
jei ne šį mėnesį, tai kitų; jei 
ne šįmet, tai kitais metais; 
jei ne kitais, tai dar bus ki
ti metai, tik “turėkit kantry
bės.”

vyne”. Nuo seniau ten eina “Lietuvis”, “Lie- meninį bei draugijinį lietuvių 
gyvenimų. Jie buvo net išgal
voję istorijoje gal vienintelį 
Lietuvai pragaištingų smūgi 
— atėmė lietuviams savų lie
žuvį — gimtųjų lietuviškų ka
lbų ir spaudų, nors 1904 met. 
jų vėl sugrųžino, bet visokias

tuvių Aidas Brazilijoj” ir “Lietuvių Iseivi- 
: ja”.

lijos prisirengimai karui kai kam jau 
atsiliepė. Tų įjuto Europos pietų rytai. At

sidarė plati rinka Rumunijos žibalu!, Ven- 
ijos arkliams ir pašarui, Jugoslavijos rųe- 

tams. Minėtų dalykų kainos žymiai pakilo. 
Geresnės kainos mokama už kanapes, lemo
mis ir apskritai maisto produktus.

Ta;p dedasi karui rengiantis.

Taigi yra tokių, kurie karo laukia, lau
kia ne vien amunicijos išdirbėjai, o taip gi 
kai kurių šalių ūkininkai.

I . j
Per pirmųjį šių metų pusmetį J. V. plie

no pramonė vis (lalėjo. Dabar plieno pramo
nė pakilo iki 48 nuoš. savo galimumo. Yra

Į vilties, kad ta plieno pramonė dar vis didės.
» • *

Šveicarų laikraštininkas Hans Loenber- 
ger automobilimni atvyko į Lietuvų. Jisai 
aplankys Klaipėdų, Baltijos valstybes ir Sov. 
Kusi jų.

4 * *

Detroite moterys susiorganizavo ir rei
kalauja, kad mėsa būt nupiginta 20 nuoš.

būdais stengėsi jų slopinti. D gub. buvo išgeriama už 1C 
tuo tarpu steigė savas rnsiš- milijonų rublių degtinės ir
kas mokyklas, leido rusiško
mis raidėmis knygas, statė 
cerkves, gabeno į Lietuvų po
pus ir rusus valdininkus. Tuo
met tik Kauno gubernijoj tarp 
1905 - 1912 metų rusų mokyk-

Su tuo “turėkit kantrybės” 
mano delnas sveikina Igį Pa- 
perdulį už tai, kad jam ant 
delno plaukai neužaugo. Ro
kunda buvo tokia:

Prieš kelis vakaru* ant I.antra tiek alaus. Žmonės nors 
ir nesuprasdami lenkų kalbos Paperdulio porčių būrys link- 
turėjo melstis iš lenkiškų mai- Hinų veidų sporino skrajaus 
dnknygių, tai dėl nesupratimo problemų. Jurgis Kasakė auk 
svetimų žodžių kartais išei- etų tonu šitaip beeino: 
davo poteriuoM na “tikiu { — Mūsų skridimas rūnys

i Kantrybė — geras žmogui 
daiktas. Ale ir jai reikia me

dicinų, lm per ilgų laikų gali 
'visiškai nuslabti.

Tai ko reikia? — klausit.
Reikia, kad kasdien iš Niu 
Jorko į Chicagų eitų telegra
mai “turėkit kantrybės,” ba 
jau kelinta diena kai navynos 
išeina tuščios, arba organi
zuoti nauja korporacija, kuri 

.visiems, teiktų medicinų kan
trybės turėti.
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Šv.Kazimiero Akademijoj Mokslas Prasidės Rugsėjo 9 d.
Švento Kazimiero Akademijos 

mokslo programa yra padalinta } 
šešis kursus, būtent: keturių metų 
Gamtotyros mokslas; keturių me
tų Komercijos prisirengiant kole
gijai — mokslas; keturių metų ko
mercijos — neprisirengiant kole
gijai — mokslas ir keturių metų 
Dailės ir Namų Ruošos mokslas. 
Sulig norų ir sugebėjimų pasiren
kama vienas iš šių šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietu
vos Istorija ir Lietuvių Kalba bei 
Literatūra. Šioje Įstaigoje Lietu
vių Kalbos ir Literatūros pamokos 
yra Amerikos Valdžios užtvirtin
tos ir priskaitvtos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos 
Laboratorijos gerai įrengtos. Bio
logijos Kabinetas turiningas gy
vais ir apsaugotais pavyzdžiais, 
modeliais ir vaizda-s. Namų Ruo
šos Laboratorija, Moderniška Vir
tuvė ir Siuvimo kambarys pripa
žinta geriausiai ir tinkamiausiai į- 
rengtų Chicagoje.

Aukščiausių Akreditavimų Mokykla
Šv. Kazimiero Akademija praėjusiais metais pelnė aukš- 

č.iausį akreditavimų koks galima apturėti, būtent — Nortli 
Central Assoc:ation of Secondary Schools and Colleges. Šiuo- 
mi akademikės gali stoti bile kurion aukštesnėn įstaigon vi
sose Jungtinėse Valstybėse. Tai pirma lietuvių mokslo įstai
ga kuri gali didžiuotis tokia aukšta privilegija.

Taipg-gi žinotina, kad Akademija tebelaiko Illinois Uni
versiteto ir Illinois Valstybės Valdžios pilnus užtvirtinimus.

Jei jums rūpi jūsų dukrelės ateitis, duokite jai gerų, ka
talikiškų išauklėjimų ir mokslų, kuris paruoš jų gyvenimui. 
Tai įvykdinti padės jums Šv. Kazimiero Akademija. Čia 
teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodugnus ir paremtas 
pagrindais. Mokytojos stengiasi išlavinti savo auklėtinėse 
aiškų protavimų, skaisčius papročius, švelnius jausmus, su
gebėjimų naudingai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir tėvynę.

Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijoje ne
sudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visų vienų 
metų mokslų, reikia sumokėti $40. Mokant dalimis, sumoka
ma po $5 į mėnesį.

Be šio pagrindinio mokesčio pir
mais ir antrais mokslo metais sumo
kama: 1) už naudojimųsi knygomis 
reikalingomis mokslui $5 į metus; 2) 
už gimnastikos pamokas, naudojimų
si knygynu, lapelius pamokos turiniui 
išaiškinti ir žinioms patikrinti ir į- 
vairias kitas smulkmenas $6.50 į me
tus.

Trečiais ir ketvirtais mokslo me
tais sumokama: 1) už naudojimųsi 
reikalingomis mokslui knygomis $6 
į metus: 2) už gimnastikos pamokas, 
ir t.t. $6.50 į metus.

Mergaitės lankančios Akademija 
dėvi vienodų uniformų, kuria be di
delių išlaidų galima įsigyti ten pat.

Katalikiškas auklėjimas yra jauni
mo didžiausias turtas, kokį jų tėve
liai gali jiems duoti. Jaunimas iš
auklėtas katalikiškoje įstaigoje di
desne meile myli savo tėvelius ir vi
sus ir visuomet savo tėvelių klauso 
ir juos gerbia. Tad* nesigailėkime 
nei pastangų nei turto jaunimų pa
siųsti į katalikiškų mokyklų.

Akademikės savo šokiais džiugina ne tik lietuvio, bet ir svetimtaučio širdį

Įsiregistravimo Dienos Rugsėjo 4, 5, 6 
2601 W. Marųuette Road. Chicago. III.

Baigusios akademiją 

mokės pagaminti ska

nius valgius.

Čia jos mokosi siūti
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“Amžinas žydas’’. — Taip

WISCONSINŪ LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA ŽINELĖS

SUCH 1S LIFE—
I

Praeitų sekmadienį Šv. Pet
ro parapijos mažoje salėje bu
vo liturginė paroda. Labai į- 
domu buvo pamatyti ir išgir

I bus savaitinis parengimas. Vi- 
: sus kviečia utsilankytl Į šo
kius.

Ketvirtadienio vakarų bus 
specialus parengimas parapi-

LABDARYBE LIETUVOJ verkdama. Jos 18 metų duktė
---------- 'mirusi ir dabar jų turinti vie

Lietuva savo ubagais yni nuošė skurliuose laidoti. Po- 
pagarsėjusi. Ten taip dėjosi niu susigraudino ir pati sku- 
dėlto, kad labdarybės darbas biai nuėjo miestan nuplntti 
nebuvo sutvarkytas. Todėl vi- reikalingiausius drabužius. Po 
sokie tinginiai, valkatos, vėl- valandos su balta suknele, ve- 
tėdžiai ir ubagaudavo. (liuinu ir batukais barbeno į

Kultūringose šalyse viešo nurodytas duris. Pasirodė, kad šiandie atrodo Ix.*on 1 rockis, 
ubagavimo nėra. Pavargėlių- kitame name buvo mirusi, bet bolševizmo kūrėjas Rusijoj, 
nis ten yra prieglaudos. T*kri jau šešios dienos, kai palai- kurįvėliau jo * vaikai ištrė- 
pavargėliai yra aprūpinti, o dota ir josios tėvai jokios i>a ,n‘- Seniau irvvenn lnrkiini. 

tinginiai, apsimetėliai išnau-' šalpos nebuvo prašę, 
doti visuomenės tada negali. ; Tai mat kaip tai yra never- 

Lietuvoj jau nuo seniau pra1 ta pašalpų teikti be ištyrimo 
sidėjo elgetynų steigimas ir ir kaip reikalinga organlzuo 'graudžiai vampsėdami ismal- 
viešo išmaldų prašymo naiki- ta labdarybė. j^os Per v*sa J-'ahjvės Alėjų.

mė Seniau gyveno Turkijoj, 
dabar persimutino į Norvegi
ją. (Acme Photo)

minas.

sti, kokių reikšmę turi bažny- sa^Je- Bus lovos išleidi 
tiniai daiktai ir kas juos nu- Inas, kurio bilietai jau seniai 
pirko. Parodų aplankė daug pardavinėjami. \ isi parapijo- 
žmonių. nai prašomi atsilankyti. Prie

_______ to bus ir piknikas.
Trečiadienį parapijos salėje Stotis S.K.S.

net žada persiimti virvės trau
n- , v i- kime su 8 kp. iš Brighton

Tai. pat keliai, privalo eiti ;K«kl_Wud| toks svmas gali cieeriefiai turi

kti. | Centro išvažiavimo, sekmad.,
Kiek girdėt, visos labdarių rūgs. 1 d. į Labdarių ūkį. 

kuopos smarkiai ruošiasi tam i Daug tuo rūpinas: P. Dorša, 
išvažiavimui. 3 kp. iš Cicero ' M. Martušienė, O. Sriubiene, 

O. Vaznienė, Al. Sudeikienė. 
Al. Martušienė aukojo dvi bra
ngias dovanas.

J. Čepulienė, Labd. Sujun
gus 1 kuopos vice pirm. lšva-

Lietuvoj Šv. Vincento Pau- >r mūsų labdarybė lietuvių ta-,įvežti iš Kauno, visiems ai- tym* jTems'ne
liečiu dr-ja yra seniausia ir rpe Amerikoj. Chicagos lietu- »ku. Be to, tokie vaikai jpra- fcug tym^ Tur_.
veikliausia labdarybės orga- v*ų Labdaringoji Sųjunga ei- V ''>1 išmata mis i, ampa nltįs jr koĮonIjQ vy-Ižiavus į Moterų Sųjungos sei-
nizacija. Be to neturtėliais ten ™ tikru keliu. Jos pasiryžt- nepataisomais tingimais, reci- . ‘ Hartford, Conn., žada ap
rūpinusi “Pieno ljašo” dr-ja luas ūkyje įkurti pavargėiia- ‘^1V1S a*s įme ze menį, ’o . centro susirinki- iankyti daugiau vietų ir pra-
ir Motinoms ir Vaikams glo- ins P^glauda yra geriausias dar Unkšta.

.1 *Why is it. Mom, that Pop follera a <611 bąli for 
rali: it sport, and wben he follera the lawn 
eali w/.j|. you knowi"

■iler i 
»ower

boti dr-ja. Tos dr-jos gauna 
visuomeniškų ir valdiškų pa
ramų. Praėjusiais metais iš 
Socijalės apsaugos departame
nto labdaringosios dr-jos ga
vo 2,600,000 litų.

Lietuvos labdarybės reika-

^elpinio klausimo išrišimas.
Vaikų elgetavimas Kaune
Štai kų randame “Ryte”: 
V. IL Ministerija turėtų duo

ti parėdymų policijai griež-

Kariai šelpia vargšus

“Karys”, Lietuvos kariuo
menės laikraštis rašo:

1 pėst. D. L. K. Gedimino 
pulko kariai visų atliekamų

nų
mas perkeltas į savaitę anks
čiau; įvyks 20 d. šio mėnesio, 
paprastoj vietoj. P. Pa.

iankyti 
leisti atostogas.

ietų ir pr
Valdyba

PADĖKA

čiau palaikyti gatvėse Tvarkų. duoną ir griubę atiduoda Uk- 
V asaros metu policija nei mergės miesto vargšams.

lais rašoma katalikų tiienraš vienam vaikui neturi leisti ga- 
tvje “Ryte”. Naujausiame tvėse prašyt išmaldų. Perdaug 
pranešime apie labdarybę aiš-jvisur jau to išnaudojimo! 
kinama, kad labdarybė netu- į Ūkininkams ateina rugaipiū- 
rėtų būt suvalstybinta. Labutė, ateina didieji vasaros dar- Vasaros gražumas ir links- 
darybė turėtų likti privatinė, 'bai, o kaime darbininkų maža. niurnas jau greitai baigsis; iš 

Toliau “Rytas” smarkiai a-' Tad šie gatvių dykaduoniai j važiavimai, piknikai taip pat 
gituoja už organizuotų vargšų ar negalėtų pas ūkininkus gau baigsis, 
šelpimų ir ragina neremti ne-1 ti atitinkamo jų pajėgumui da- 
žinomų, nes labai dažnai tokie rbo. Tik policininkų pareiga

SMARKIAI RUOŠIASI

būna apsimetėliai, tikri begė
džiai. Ten sakoma, kad jei 
,iau kų šelpti, tai šelpti pro
duktais, o ne pinigais. Paduo
dama čieia virtinė “Reisų”, 
kur begėdžiai vyrai, moterys 
ir net vaikai apsimesdami ne
turtu bando išnaudoti gerašir
džius žmones arba labdarin- 
gasias įstaigas.

Štai keletas apgaudinėjimo 
pavyzdžių:

Kokių 35 metų moteris verk 
dama prašo bilietui į Šiaulius 
pinigų. Girdi, Kaune badau
janti, darbo nebėra, o provin
cijoj pas gimines vis šiaip, 
taip pragyvensianti. Pirmini
nkas pasiuntė pas v’enų :š 
kuratorių, kad šis nupirktų 
bilietų. Patenkinta moteriškė 
ir nuėjo. Ji jau linksma, bet 
kuratorius ruošiasi su ja į sto
tį. Ji suraukė veidų ir gud
riai mirktelėjusi pašnibždomis i 
tarė: “Pone, žinai, aš ten tru
putį sumelavau. Man nereikia 
Šiaulių, o tik pinigų, o ponui 
vis tiek sąskaita”... Ji net su
tiktų su kuratorių grobiu da
lytis pusiau.

Antrasis tipas buvo gudres
nis. Jis žinojo, kad bilielasi 
galima kitam jiarduoti. Deja, 
ir draugijos darbininkai tų 
dalykų žino. Ir koks buvo va
rgšo nusiminimas, kai bilietų 
ne jam flkdavė, o kondukto
riui. Ir rytojaus dienų Kon
duktorius bilietų grųžlno, ves 
keleivio neatsirado.

Ihiosime vienų pavyzdį iš 
privataus šelpimo. Ponia X 
buvo labai priešinga organi
zuotam šelpimui. SykĮ di’an- 
gijos atstovui pasakė: “Kų 
pati savo ranka duodu, tai ži
nau, kad duodu”. Ir štai pas 
ją užėjo viena moteris, be galo 
skundžiasi, širdį drųskan&ai

iš savo budimų gatvių suran
kioti visus vaikus ir prista
tyti Vyr. Darbo Inspekcijai, 
o ši turi pasirūpinti su Įvai
rių labdaringų įstaigų pagal-

Labdariai dar rengia savo 
ūky linksmų išvažiavimų 1 d. 
rugsėjo. Visi gerai žino, kad 
Labdarių ūkis yra viena gra
žiausių vietų, netoli Chicagos. 
Žmonėms, atvažiavusiems Į 
miškų gera pakvėpuoti tyru

ba, juos išsiųsti pas fikinin- oru. Be to, šįmet labai daug 
kus. Pasitaiko, kad tokie dy- yra riešutų, kurių atvažiavę 
kaduoniai prisikabina prie ko- galės prisirinkti kiek kas no- 
kio užsieniečio svečio ir lydi rėš. Visi jau prinokę, tik rin-

TOWNOFLAKE ŽINUTĖS
Labdaringos Sųjungos 1 kp. 

labai dėkinga gerb. kleb. Kun. 
i A. Skripkui už leidinių rink- 
1 liavos bažnyčioj ir visiems, 
kurie aukojo.

Po $2.00: AI. Dorša ir Jonas 
Ačas.

Po $1.00: J. Keršansk«s, iv. 
Pitkelienė, L. Petkelis, M. Ju
rkienė, E. Ogentienė, B. Suma- 
rvackis, A. Pilipavičius, S 
Varauskis, P. Kilmitz, V. Su- 
daitė, J. Bulava, J. Sudeikis, 
D. Zapolskienė, V. Zauberai- 
tė, J. Sbimkus, AI. Stanlšaus-' 
kis, A. Nutautienė, P. Birbe- 
laitė, P. Dorša, O. Vaznis, J. 
Trepenskienė, F. Juškis, O. 
Jonunas, B. Ostrauskis.

Po 50c: A. Jakiniarskis. Vi
so surinkta $30.00.

Širdingai dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems uz 
simpatingų aplankymų sunkio 
je ligoje, ypatingai ačiū tie
ms, kurie atkartotinai aplan
kė, kaip tai, J. Klimas, F. ITu- 
bista, V. Paukštis, P. HvieU 
kus, J. Dukovičius, G. Pakei- 
tis, J. Gojauskas ir kiti.

Ačiū Dievui, jau baigiu pa
sveikti. Tai, gal, kada atsilv- 

J. K. Enčeris

WAUKE6AN0 LIETUVIU 
VEIKLA

e you <jet a SUN T4N

Tjcrutr

HAIR
sJumjlIJL

kzuJe

CIAlROl
Beautiful gleaming brown shoulders and 

radiant complexion — and brittle, sun- 

burned hair. Is that YOUR pieture ?

Correct it immediately with CLAIROL 

Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 

covcry makes it possible for everyone to 

have soft, colorful, beautiful hair ali 

vear round.
$

tbh amptm with « tbrt»-i*cb Uratui rf yur 
b^ūr wt will trtit it atui rrtam it, puttptid, 
witb tttr nnrnm«inUti»iu/»r CLAIROL /rM/ss*wf.

BIVIRLY KING. CosmIum
HAIR BIAUTY GU1LD
126-1)2 Vest 4<(h Street, New York Gty

Ntae................................................................................

M.

Addrets............................................................................

Me Skęs...............................................................

%

Kuopa dabar rengias prie

Dapkų šeimyna buvo nuvy
kus net į VVorcesterĮ apian 
kyti saviškių. Rajūnų šeimyna 
buvo AVashingtone pas savo 
sūnų. Abiejų kelionė buvo sma 
gi, gera. Daug matė, daug gi
rdėjo. Grįžo namo kupini ži- 

įspūdžių. Bet, anot tomų,

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE ’

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

840 West 33 rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ E

priežodžio, namai pragarai, be madienj. Žmonių atsilankė 
namų negerai! daug ir gerai rėmė. Alatyt,

Prieš kelias dienas, VVauke-1 gerokai liks draugijai pelno, 
ganė lankėsi gandras; Jurgai-į Ir gerai. Draugija yra auko
tini ir Jakui paliko po senų. jusi $200 naujai bažnyčiai. 
Sveiki, kaip ridikai. *

Praeitų sekmadienį Aleksų 
Butkų su Prudencija Jankau- 
skiūte per “balkį permetė”.
Vestuvės įvyks rugp. 31 d.

• Maišytos vestuvė^nUi nii- 
į ilsių laidotuvės.

Šv Juozapo draugija turė
jo savo piknikų praeitų sek

Į naujos bažnyčios statyme 
fondų aukojo po $100: N. P. 
Š. P. draugija (antrų šimtų), 
Vincentas Ciapas, P. AI. Bu- 

'janauskos, A. Buzas, P. L. 
Jurgaitis ir K. T. Jurgaitis.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs JI vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimą ir 
Jeigu Ir tolians vartosite, Jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo savo sveikatų , 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyCiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever- Į 
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL , 
— Idealų Lluoauotojų vidurių 2 5c* ir 
10c. ________

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležianėlųs 
itaahes ir Ringmorn skausmus 
— sustabdo Ecžema, Spuogų ir 
patinėlis odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, ir visi gyrė jų kaipo Svarią, 
saugių, atsakančių gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 85c. SOc. 81. 
Visose vaistinėse.žemo
POP SKIM IPPITPTIONS

PAIMT YOUR HOME 
NITH BLDE STAR!

Lovį Brothers BLUE STAR 
LIQUIO PAINT costt far lest thaa 
ordinary house paints, ves gives rs- 
sults cqual to those obtained by using 
many higher priced paints. Ii covera 
well, hides well and atays new and 
bright loolung for a long time. Let ua 
tell you mote about the unuaual value 
offered by BLUB STAR UQUID 
PAINTs

Galionas paint’o už
97c.

los. F. Budrik, Ik.53417 So. Halsted 
Tel. Boulevard 4705-S

EMIL DENEMARKįūš
P0NT1AC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 O.ODEN 
AVENUE
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Trečiadienis, rugp 14 <1., 1035 T) K4F G A H

VIETINES ŽINIOS
IŠ A. L. R. K. FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMO
Rugp. 7 d. Įvyko Feder.

mėnesinis siv į-
ris kainavo apie $13,(MM) ir t.t

Chic. apskr. mėnesinis su-i- Akyvuizdoje tų visų lietuvių 
rinkimas. laimėjimų, plačiai ir vaizdžiai

Apsvarsčius bėgamus reika- kalbėjo kun. J. Mačiulionis. 
lu?, plačiai kalbėta A. L. B. M. 1. C. Jis reiškė džiaugsmo 
K. Federacijos 25 kongreso ir dėl lietuvių dvasinio utbu- 
reikalai. Kongresas įvyksta dimo, susipratimo, pasireiškia 
rugp. 21—22 dd., Philadelphia, ličio iš daugelio atsivertimų 
Pa. '— grįžimo Šv. Bažnyčion.

Susirinkimas reiškė džiaug
smo dėl pastaruoju laiku nu- Už visus tuos didelius dar-1

... ». , , . hus, laimėjimus, Feder. apski..veiktų gražių darbų, Kaip tai ... . ., x.. .. ... ... • .» 1 reiškia dėkingumą visiems Im-1L. Simučio įsleistuvės ir įsre-1
ilgimas Lietuvon į Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresų, su
gebėjimas sukelti apie $3000 
11 sportininkų kelionės lėšoms 
į Lietuvų, pastatymas, atiden
gimas ir pašventinimas l)a 
riaus - Girėno paminklo, ku

tuviams, kurie tik kuomi pri 
sidėjo prie tų darbų — auko- 

Įinis ir darbu.

Nuo apskričio į Feder. Kon 
gresų važiuoja atstovai: dr. 
P. Atkočiūnas ir p. Kriščiū
nas. J. 3.

CHICAGOS VARGONININ
KAI APLEIDO CHICAGĄ

IDEALISČiy DARBAS 
GRAŽIAI SEKASI

BIFF BAXTER’S
[ BlFF and dannv are všmting
FOR THE CREW OF THE 
PlRATF SHIP TO START TROMBU 

tTHEY AIN'T
:down here 
!cap/ VVE'VE 
LOOKED AU

PATAISA IR PRANE
ŠIMAS

NORTH SIDE. — “Drau
go” 188 nuineryj, nors rapor
teris ir padavė apleistus pik
nikui aukotojų vardus, bet 
vis tik padarė klaidų, saky-

GOOD WORK^
, fella/lay LOW 
AND SHOOT FASTl 

l'M AFRAID THE 
WHOLE MOB WILL 
BE ON OUR NECKS 

N0w/

DIO YOU
SEE ME 
THAT

By Bob Dart
THE CREW C LOS ES

IN AND THE SHOOTING 
STARTS -----

THE BATTLE IS ON 7 
WILL BIFF AND DANNY 
HOLD THEIR OVVN AGAINST 

"THIS MOBP r----- ------- 9 CCQNT»Ntf»°J

Ekzekutyvis komitetas: B.
B. Pietkievvicz, dr. V. S. Na
res, T. A. Sliamis, J. Juška, NIKAS GRAŽIAI PAVYKO SVEIKSTA
S. Pribodskis, S. Butkus, M.

AŠTUONIOLIKIEČiy PIK-: ATVERTĖ PILVĄ, VAIKAS

Massey, A. M. Macarus, J. T. 
Žuris, dr. S. Biežis, J. M. Ju
dickas, J. S. Čaikauskas, V. J. 
Kareiva, J. Sliolteman, J. Ki- 
bort, A. Naujokas, C. Maežis, 
P. Zapkus, J. Balčiūnas, Z.

damas kad M. ir E. Andruške- j Janavičia, J. llaiiians, F. Kra- 
vičiai suteikė duonos visam 

j piknikui. Atsiprašau, ne An-

Rugp. 14 d. Chicagos lietu 
vių parapijų 
dainininkė M. Janušauskienė, 
Brazaitienė ir dr. Poškos žmo
na apleido Chicago; išvažiavo 
į R. K. Vargonininkų Sųjun
gos seimų, Philadelpliijoje.

Visi iškeliavo automobiliais 
ir pakeliui sustos keliose vie
tose koncertams. Pirmas kon
certas įvyks Detroit, Midi., 
(pas gerb. kun. Boreišį); ki
tas Šv. Pmnciškaus seserų 
vienuolyne, Pittsburgh, Pa., 
trečias Pittston, Pa., o pasku
tinis Philadelphia, Pa., kur į- 
vyks seimas.

Laimingos kelionės muzi
kams! Linksminkite kitų mie
stų lietuvius lietuviška Gama 
ir muzika!

Ieva Lukošiūtė

Prisirengimas metiniam A. 
vargonininkai,' R. D. piknikui rugp. 18 d.,

Marąuette parke, eina pilnu 
tempu.

Bilietai visi išparduoti. Vai
šės rengiamus.

Įvairūs paniarginimai tos 
pramogos pilname įsisiūbavi
me.

Apart A. R. D. pikniko, į- 
vyks dar dviejų parapijų pi
knikai. Chicagiečiai pratę Ke
lis piknikus viena diena at
lankyti. Žinome, kad neuZviis 
nei rėmėjų, nei sesučių Ir vi
si dalyvaus jų pirmame pikni
ke. Nuoširdžiai kviečiame ir 
laukiame. Rėmėja

druškevičiai tų padarė, bet 
Kazimieras Pažėra. Jam tebū
na ačiū už tų. Andruškevičiai 
yra aukoję visai skirtingų dai
ktų, pinigų. Ačiū ir jiems.

Žolinės šventės dienų, rug
piūčio 15, vakare, po pamaldų 
įvyks visų draugijų valdybų, 
jų nurinktų atstovų, veikėjų 
ir parapijos komitetų specia
li? susirinkimas aptarimui pi
kniko, įvyksiančio rugsėjo 7 
dienų. Malonėkite visi pribū
ti.

Raporterio Pagelbininkas

sauskis, J. Barškėtis, V. Bu- 
lauskas, D. Sebastian, S. P. 
Mažeika, P. Yasius.

į Cook 
Kibort,

ŽINIOS IŠ AKAD. RĖMĖJŲ 
CENTRO

NORTH SIDĖ. — Varg. N 
Kuliui išvažiavus į Vargoni
ninkų Sųjungos seimų, Phila- 
delphijon, jį pavaduos buvęs 
North Side varg. J. Prakaitis 
ir S. Kupčiūniūtė. Rap.

Atstovai 
Council: J 
Sliamis.

Atstovai į 1-tų distriktų: J. 
T. Žuris ir dr. V. S. Nares.

Atstovai į Steito konvenci
jų: J. T. Žuris ir dr. V. S. 
Nares.

Pavaduotojai į Steito kon
vencijų: B. lt Pietkiewicz ir 
A. M. Macarus.

Visi Legiono nariai nevė
luokite ir su savimi svečių at
siveskite. Bus vakaras su už
kandžiais ir visokių pamargi- 
nimų ir kaip nariai taip ir 
jųjų svečiai galės smagiai lai
kų praleisti.

Nepamirškite ketvirtadienio 
yakaro, laiko ir vietos.

Komitetas

ir
County 

T. A.

Praeitų sekmadienį, Vytau
to parke įvyko gražus Dievo 
Apvaizdos purapijos piknikas.

Klebonas, gerb. kun. Alba
vičius, su renginio komisija 
daug pastangų dėjo, kad pik
nikas būtų sėkmingas. Taip 
ir buvo. Pasitaikė graži die
na. Daug žmonių suvažiavo 
net ir iš kitų kolonijų.

Parapijos vargonininkas ir 
dainininkas Kastas Sabonis 
nustebino visus atsilankusiua. 
Jisai ne tik žavi visus lietu
vius savo dainavimu bet šiam 
piknikui pasirodė, kad esųs 
geras anaunceris. Jo kalba bu
vo graži, aiški ir buvo geras 
mikrofono skelbėjas.

Padaryta gražaus pelno pa
rapijai. Ieva Lukošiūte

Sunkiai susirgęs Augustinas 
Vardauskas išvestas į Mercy 
ligoninę. Draugai prašomi ap 
lankyti. Vardauskas priklau-

llenrotin ligoninėj dr. Kan 
Meyer padarė ypatingų ope

racijų 6 metų vaikui M. Clea- 
ry, kurio pilvas buvo apvir
tęs iš priežasties diafagranios 
(kiūtinės plėvės plyšimo) lai

ke kokliušo. Operacija pavy
ko.

šv. Kazimiero Akadetnikitj Daine
Mestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS

Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blankų “Drau
ge” ir galės balsuoti nž 3 kontestantes; o trys gavusios dau 
giausiai balsų gaus dovanas.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis

Klausykite! Klausykite! Vi
si, kurie norite praleisti link
smai laikų ir pasisvečiuoti su 
sąvo draugais, neužmirškite 
didžiulio pikniko, kurį Šv.

DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
VALO. INSTALIACIJA
Amerikos Legtono, Dariaus- 

iKaz. Akad. Rėmėjų Centras Qįreno Postas nr. 271, rengia
rengia Marąuette parke, rug
piūčio 18 d. Užtikrinta visie
ms praleisti gerų laikui. Grieš 
orkestrą, bus gardaus užkan
džio, kurį pagamins mūsų ge

namosios valdybos, dėl 1935- 
1936 metų, instalacijų, kuri 
bus ketvirtadienį, rugpiūčio 
15 d., š. m., apie 8 vai. vak., 
Jono Juškos svetainėj’e, 2419

ANTANAS MAŽUTIS
Mtrč rugpiūčio 12 d. 1935 

m., 1:03 vni. po pietų, (miau
kęs pus6s amžiaus. Kl'o I* Tau
ragėn apskričio, t'pynoa para
pijos, Talpinės kaline.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Harborą, po tėvais Bud- 
glnaltė, sūnų Julijoną, marčią 
Eloną. 2 dukteris: Marijoną A- 
dams, žentą Jurg) lr Jonephlns 
Ir gimines; o Lietuvoj sese.rj 
Juaefą VlluMlenę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4336 So. 
Artesian Ava Telefonas LAFa- 
yette 9419. laildotuves jvyks 
AeštadienĮ, rugplūėlo 17 d.. I* 
namų 3 vai. ryto bus atlydė
tas ) Nekalto I’ras. P. Av. Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Pn pamaldų bus 
nulydėtas į Av. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
tarnus-mua dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterta, HOrni*. Du
kterys, Marti, Jtsntas ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. TARds 1118.

rb. sesutės. Bus visokių įvai- yy 43 gatvės.
.renybių. 1

Ne vien linksmai laikų pra-1 valdyba: B. R. ± ie-1
leisite, bet ir paremsite kilnių 1 fhieuicz, Gommander, dr. V.

' įstaigų — Šv. Kazimiero

Si 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,
so prie daugelio draugijų ir (1§lei(fo Tėvų Marijonų Vienuolija.
veikė. Ligoninė randasi prie, . . • . ». •I Kaina audekliniais virsais 6«xj; paauksuotais kraštais 7bc; 

(odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

26-tos ir Calumet Avė.
Parapijonka

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

UdhrMjal aoUtemėa rūšim pamišk
ių b

DidHmuta paminklų ilrttvrl 
OUca<oJ

Snviri 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvė! lr 
taupykite pinigus

o--------
lies atlikome darbą daugeliui 
žymeenių Chicagos Lietuvių.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. Lidenčiis 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone TARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

S. Nares, Sr. Vice Comrnand- 
er, Tarnas Sliamis, Jr. Vice 
Commander, J. Juška, Finan. 
Adjutantas, S. Butkus, Sar- 
geant-at-Arms, M. Massey, Se
rvice oficierius, A. M. Maca
ms, Adjutantas, J. T. Žuris, 
Jndge Advocate, dr. S. Bie
žis, Posto Physician, T. A.
Sliamis, Cbairman Publicity,

J Lietuvos Vyčių metinį soi* Į j. M JuliickaS! Chaplam, J.
, Hartford, Conn., iš t.ii'ca- g. Zaikauskas, Histortan, V.

J. Kareiva, Graves Registrą- į 
tion. 1

se
serų akademijų.

Eikime rėmėjoms j talkų!
E. Plekavičlūtė

CHICAGOS VYČIU 
DELEGATAI ‘

A. Petkas

mų
gos išvyko Chicagos apskr. pi
rm. J. Poška ir vice p?rm. J. 
Petraitis.

West Side 24 kuopų atsto
vaus J. Glebauskas. Be to, da
lyvaus viešnia M. Petraitienė. 
5 kuopų atstovaus Al. Man- 
stavičius.

Marąuette Parko 112 kuopa 
pasiuntė keturis delegatus: U. 
Juozaitienę, L. Eurkaitę, A. 
Sutkiūtę ir J Dantų.

! Brighton Park, liesdami ir 
Cicero kuopos taipgi pasiuntė 
po vienų delegatų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublio 8340

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DntBtJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja iia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ro». PBN8AOOLA MII 
BKUKOKT »4«S

Offloat HJEULtBinn IMS

*

J. F. Radžius
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

4ffBULANCJK PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKTJ 

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

t w



SPORTAS

“DRAUGO” TENISO TUR- 
NAMENTO REGISTRA

CIJA EINA VISU 
SMARKUMU

bune, 1 So. Dearbom St. Ge
resnių vietų tikietai po $1.65 
jau išparduoti. Kiti tikietai 
po $1.10.

Šį vakarų Chicago Midget 
Speedway aikštėj, prie Lin- 

l coln ir Devon Avė. įvyks grei- 
į tųjų midget automobilių lenk- 
Į tynės. Prasidės 8:30 va?, vak. 
.Lenktynėse dalyvaus 25 auto-

Praeitų ketvirtadienį pradė- -Į mobiliai iš‘viso krašto.
ta registracija “Draugo” te
niso turnamentui.

Palyginus su socialistų die
nraščio teniso turnamentu, ku
riame dalyvavo tik penki as
menys, “Draugo” turnamen
tui viena diena užsiregistravo 
kelis syk daugau. Turnamen
tų sudarys keli skyriai: pro- 
iesijonalų žaidėjų, jaunesnių 
žaidėjų (18 metų ir jaunesnių) 
moterų ir merginų, ir maišy
tų porų (doubles).

Registracija tęsis iki rug-

Vakar Coliseume, prie 16 ir 
Wabash Avė. prasidėjo roiier 
skeiterių 3,000 mylių lenkty
nės. Lenktynėse dalyvauja a- 
biejų lyčių skeiteriai.

ŽINIOS IŠ L. VYČIŲ 
112 KUOPOS

MABQUETTE PARK — 
šį vakarų 112 kuopos beach 
party, Jackson parke. Visi
Vyčiai ir svečiai kviečiami da- 

piūčio 20 d. Registracijos (en-! lyvauti. Įžangos nėra.
Iry) blankų galima gauti! Rugpiūčio 23 d. įvyks kuo-
“Drauge”, 2334 So. Oakley 
Avė., arba pas vedėjų Jack L. 
Juozaitį, 6822 So. Rockivell 
St. Tel. Republic 4631.

MARQUETTE PARKO VY
ČIAI NUGALĖJO PIRMOS 
VIETOS BRIGHTONP AR

KLE ČIUS 11 PRIEŠ 7

pos laivu ekskursija.
Laivas išplauks 9 vai. va

kare ir grįš 11:30 vai. vaka
re. Tikietu galima gauti pas 
"Vyčių narius arba pas kuo
pos pirmininkų, J. Juozaitį, 
6822 So. Rockvell St. Telef. 
Republic 4631. Vytis

Praeitų savaitę įvykusiose 
rungtynėse stovės antroj vie
toj Vyčių Basebolo lygos 112 
kuopos iš Marųuette Parko 
tymas nugalėjo stipriausi o- 
ponentų 36 kuopos iš Brigh
ton Parko tymų. Iki šiol Bri
ghton Parko tymas yra laimė
jęs 12 žaidimų ir nei vieno ne-

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

Šfcimininkėms įdomu. — Mandel Brothers krautu 
vė.je, vidumiesty, Chicago Ass’n of Better Housing šio
mis dienomis suruošė namų ūkio pagerinimo parodų - 

j pamokas. Čia viena šeimininkių moderninėj virtuvėj

į Kaip Užsienio Lietinio Vaikučiai Vasaroja 
| Lietmoje

Šakių apskrityje ant Nemu- kas, visokius išnaudojimus ir 
no kranto, netoli Gelgaudiškio kitus pasibaisėtinus dalykus, 
miestelio kadaise stovėjo gar-1 Tai buvo rusų valdymo lai- 
saus Lietuvos dvarininko Ko- kais. Šiandien Lietuvoje to

Praeitų sekmadienĮ vėl te- maro puošnūs dvaro rūmai. ! jau nebėra. Išnyko dvarinin-

ir šaunia muzika nuo 5 iki 
5:30 popiet iš WAAF stoties, 
kuri aiškiausiai yra girdima 

pralaimėjęs. Marketparkiečiai ' net v*rS 100 mylių nuo Chi

ko gėrėtis puikiomis dainomis Apylinkės žmonės dar ir šian
dien pasakoja įvairius nuoty
kius apie buvusį dvarininkų 
viešpatavimų Lietuvoje. Kiti
su ašaromis akyse pasakoja

yra pralaimėję du žaidimus.
Marqui3tte Park 11

A.B.H
J. Shimkus 2 b. 5 
H. Pudgevelis c.f. 4 
B. Andruska 1b. 4 
E. Rūbas 4)
J. Sterbis l.f. 4 
S. Soparis r.f. 4 
S. Sukis 3b. 4
R. Bartkus ss. 4 
A. Rocbes s.c.f. 4 
J. Juozaitis c. 4

3
9••4
3
1 
1
2 
2

Oit

R.
1

1
2
1
1
1
1
I
1
1

yam nėra malonu iš- . jj tėvų lūpų nugirstus alsit:- 
girsti dainų Kipro Petrausko, Į kimus apie buvusių žiaurių 
Babravičiaus ir kitų žymių į baudžiavų, dvarininkų naga' 
dainininkų? Jų dainos daZna*'
transliuojamos Budriko radio 
programuose. Prie to reikia 
dar pastebėti, kad kitas Bu 
driko krautuvės radio progra 
mas būna kas ketvergų 
8 iki 8:45 vakare iš WHFC 
stoties su įvairiomis dainomis 
muzika ir pranešimais.

Draugas

kai, jų dvarų žemes valdo ti
krieji Lietuvos sūnūs, kurie 
su ginklais rankose gynė val
stybės nepriklausomybę. Tiesa, 
vienas kitas dvaras dar ir šia-ė
ndien nėra galutinai išdalin
tas. Tačiau, ir juos valdo ne 
pakrikę Mūrininkai, bet savi

Totai 4t 19 11
Brighton Park 7

A.B. H R
Gečas
Dalinkaius
Bockus
P. Šeputis
Vaicekauskas
Giedraitis
Urbikas
Mikužis
Kulpinskas

5
5
4
4
4
4
4
4
4

0
2
1
2
0
2
3

1
1 
0
2 
U 
1 
o 
1 
1

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
OENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE
504 Cesnai F.
507 Fabian S.
515 Labudai Josepr
516 Margeliui S.
517 Mnrozui August
531 Urbai Jozęf
532 Vireinskienei Kas. 
535 Zaleskiui Bruno

AKIŲ GYDYTOJAI:

43 15 7

PRADĖJO PRKTIĖUOTIS
All - American futbolininkai 

jau pradėjo praktikuotis No- 
rtbwestem universiteto aikš
tėj rungtynėms su stipriu Cb' 
cago Beors tymu. Rungtynės 
įvyks Chieagoj Soldiers Field 
rugp. 29. Chicago Bears ty
mas praktikuojasi St. Jobns 
militarės akademijos aikštėj, 
Delafield, Wis. Visas tymas 
padėtas po karine drausme.

Tikietai toms rungtynėms 
jau parduodami Cbicago Tri-

žmonės, savos, lietuviškos or- 
gunizacijos, kurios tarnauja 
plačiosios visuomenės reikala
ms.

Prie pastarųjų, n© visai iš
dalintų dvarų, reikia priskir
ti ir buvusį Gelgaudiškio, Ko
maro, dvarų. Jame dabar yra 
įsteigta vaikų kolonija, kurių 
tvarko Lietuvos moterų glo
bos komitetas. Šioje kolonijo
je šiemet vasarojo apie 200 
užsienio lietuvių vaikučių.

Į Dauguma jų buvo iš Latvijos 
ir tik keli Amerikos lietuvių 
vaikučiai, kurie drauge su 
tėvais pernai ir šiemet parvy
ko į Lietuvų. Draugija užsie
ni lietuviams remti, kurios 
rūpesčiu ir lėšomis Gelgaudy- 
škyje šie vaikučiai vasarojo, 
kvietė vaikus ir Prūsų lietu- 

Į vių. Tačiau Vokietijos nacių 
■ valdžia, varydama aršų Prū- 
I sų lietuvių nutautinimų, jų 
vaikų Į Lietuvų neleido.

Gelgaudiškyje užsienio Jie 
tuvių vaikučiai jaučiasi kuo 
puikiausiai. Jie džiaugiasi sa
vo vasarojimu Lietuvoje, ku
rioje išbuvo apie. mėnesį lai
ko. Nors tai trumpas laikas, 
bet mažieji žymiai atsigavę, 
pasitaisę, pralinksmėję, susti
prėję, energijos ir gyvenimo 
džiaugsmo pasigavę. Todėl 
nenuostabu, kad užsienio lie
tuvių vaikai iš Gelgaudiškio 
nenori išvažiuoti, prašosi dar 
ilgiau ten pabūti. Ilsėdamiesi,

LIETUVIAI DAKTARAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Ros. and Office 

2359 S. Leavltt St. 
CW'>t 070R

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 66 59

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTOTAN nnd SURUEM

2403 W. 63rd St., Cbicago
OFFICE HOTTRS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. AS1TLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nnc 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
N4mų tel. PROspect 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

Tel. BOUIevard 70 42

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 4 7th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6 376 
Rez. Tel.: HEMIoek 6141

25 METV PRITYBIMO \ Lletuvls Oydvtojos lr Ohlmriras
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:80 lkl 8:80 
Seredomls lr nedėllomls pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutarti.
Tel Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 234 3

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
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 vnlfArn uprn Nuo 10 Iki 12 va.1. ryto, nuo 2 Iki 4vai. vaKaro. neaeiiomiR nėra va1 po p1etŲ |r nuo 7 lld val 
skirtų valandų, Room 8.

Phone CANal 0523

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80
756 ĮVEST 35tb STREET

Tel. CANal <188

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandoe: Nuo 8 lkl 18 ryto 
Nuo 1 lkl I vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal <122

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

Seredomls ir Nedeilomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 AV. 24tb ST.

Tel. CANal 0402
Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
* t . ‘

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE

I Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
1 Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10-12 lr 8-9 vat vak. 
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sefed. Ir Subat. 2—9 vai.

Offloe Tel. HEMIoek <848 
Ree. Tel. GROvehlll 0117

<884 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
I

8428 W. MA.RQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-2 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 1788 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 lkl 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTRglnla 0084 

Ofiso vai.: S—4 lr 4—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstns 

Gas X-Ray
414 8 ARCHER AVĖ.. Oor. Franclsco 

Tel. Office Ijif 8650: rea. Vlrg. 0«9

IVAIBOS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OF*TSA8 *

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
valandai diena 

Telefonas M.IDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARda 0984 

Rea: Tel. PLAsa 3400 
Valandos:

Nno 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 diena

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

jie čia mokosi gražių lietuviš- dirbsiu Lietuvoje ir Lietuvai, 
kų dainų, vaidinimų, tautiš-, — atsako jaunasis tėvynės 
kų šokių, deklamuoja eilėraš- mylėtojas, su visu dvasios t vi - 
čius, sportuoja ir t.t. Ir visa rtumu.
tai jie daro gražiai, skland-J Gi Kauno geležinkelių sto- 
žiai, kiekvienam apsilankiu-j tyje, kai dalis Latvijos lietu
siam darydami kuo puikiau- (vių vaikučių jau grįžo namo, 
šių įspūdį. Vaikuose jaučia- jie apsiašaroję, dainavo ska
nias noras būti naudingais mbias lietuviškas dainas ir 
Lietuvai, nuveikti kų nors ge- su pasiryžimu žadėjo, užaugę 
ro savo tėvų šaliai, jaučiamas grįžti ir gyventi Lietuvoje, 
didelis Lietuvos ir lietuvių ’ Tsb.
meilės užsidegimas. Tai ryš- -------------
kiai vaizduoja ir Šis įvykis: LENKUOSE SUŠAUDYTAS 
liepos 24 d. dalis Latvijos lie-1 KAPITONAS
tuvių vaikų jau baigė vasaro-; VARŠUVA, rugp. 13. — 

I jimo dienas ir turėjo išvažiuo- Brest Litovske sušaudytas 
ti atgal į tėvelių namus. Be- j ]©nkų kariuomenės kapitonas 
veik visi maldavo, kad juos Okulič, ukrainietis, pripažin- 
visam laikui paliktų Lietuvo- įas svetimų kraštų šnipu.
je. Vienas suaugesniųjų prisi
spyręs prašosi, kad jam dau
giau nereiktų grįžti.

— Kų gi čia galėtum veik
ti? — klausia DULR reikalų 
vedėjas J. Vilkaitis.

— Eičiau tarnaut! pas ūki
ninkus.

— Bet tan reikės sunkiai 
dirbti!

— Aš darbo nebijau, nes

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Bes. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6999 
188 W. Randolph St. 

Chicago

REIKIA DARBININKŲ
Merginos: ir vyrai pardavi

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

3162 So. Ashland Avenue
Taipgi reikia merginos ofi

sui ne pilnu laiku.
----------- -------- ------------------,

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

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MARIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo t Iki 10 rytais — 1 
lkl 8 popiet — 4 Iki 8:80 vakare 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
.Valandoe kaadien nuo 8 lkl ( 
Panedėllo. Seredoe lr Pėtnyčios 

vakarais 4 Iki 8 
Telefonas OAHal 1178 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc MOO

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

«įl ftOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. <515 8 ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50th AVF. , CICERO 
Telephone: CICERO 6395

CLASSIFIED
AUTOMOBILIS

__
ACTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
= Vartotų Karų Bargenai “

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '36. 5 Sedan 41. Trunk, gamnt. kaip naujas.............. 8895
BUTCK *85, Club gedan su trunk. garantuotas .................... 8825
BUICK *35. 5 Sedan 47. garantuotas ..................................... 8795
BUICK *84. Club 8edan 61. kaip naujas, garant. ....------- 8985
BUICK '84. 6 Coupe 58, mažai vartotas, garant. ........ 8895
BUICK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant....................... 8795
BUICK '83, 5 Sedan 67. tobulas, garant................................. 8«95
BUICK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus, garar.t..................... 8495
CADILLAC '22, 7 8edan V-12, gražus karas .................... 813O5
BUICK '80. 7 Limo. Sežl drat. ratai, eina O. K. ................ 8225
CADILLAC '31, 7 Sedan. tobulam stovy .................................... 8895
CADILLAC *30. 7 Sedan. pertaisytas ............   8595
CADILLAC '30. 18 cilindrų 7 gedan. labai pulkus................ 8595
CADILLAC *38, 7 8edan, labai puikiam stovy......................... 8485
CADILLAC *39. 5 Sedan, įtvarus karas...................................... 8225
CADILLAC *88, 5 Sedan, gražiam stovy ............................. 8185
CADILLAC *28. 5 Sedan. gera vertenybė ............................. 8100
CHEVROLET '27. 6 Sedan, bėga O. K.........................................8 50
DODOE '28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas ............................. 8 85
ER8EX '80. 5 Sedan. Svarus mažas karas ............................. 8125
FORD. '85. 8pert Coupe, kuone naujas ........................ SPĖČIAU
FORD *81, Business Coupe, tvarus .......................................... 8225
LA SALLE '81. 5 Sedan. pulki vertybė.....................................  8485
LA SALLE *39. 5 Sedan. 8 drat. ratai .....................................  8345
LA SALLE '29. B Sedan. drat. ratai .................................. 8195
LINCOLN *80. I Sedan. labai pulkus ..................................... 8395
NASH '32. 5 Sedan. geras mažas karas ........................ .... 8285
OLD8 '30. 6 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj ............................. 8225
PACKARD *32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................ 8845
PACKARD *81. 7 Custom Bedarf. gerai bėgantis ................ 8995
PACKARD *30, 7 Sedan. puikiam stovy ............................. 8325
PIERCE *80. t Coupe, labai pulkam stovy .............................8195
P1.YM0ŲTH '28, t Sedan, motoras O. K............................. 8 75
PONTIAC *84, 4 Dury Sedart, kaip naujaa ............................. 8585

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


