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AMERIKIEČIAI SPORTININKAI LAIMĖJO
SVEIKINAME KATALIKŲ

FEDERACIJOS KONGRESAI
Trečiadienį, rugp. 21 d. Philadelphijoj prasideda A.L.- 

R.K. Federacijos 25-tasis kongresas.
Sveikiname suvažiavusius delegatus ir linkime jiems 

krikščioniškoj vienybėj sėkmingai svarstyti Amerikos lietu
vių svarbiuosius reikalus ir surasti būdus, kad išjudinus vi
sų katalikiškųjų, išeivijų ir įtraukus ja į darbų, vedamų 
Bažnyčios ir Tautos gerovei.

MUSSOLINI PASIRYŽĘS 

KARIAUTI

APSAUGA NUO PUOLIMŲ Iš ORO

Pine Camp, N. Y., apylinkėse prasidėjo U. S. kariuomenės manievrai. Pir
moji grupę sudaro 34,000 karių. Čia rodomos patrankos, kurios nustatytos ko
voti pu-olėjus iš oto. Patrankos priklauso pakraščių artilerijai. (Acme Photo.)

SCHACHT PUOLA NACIŲ 
VADUSPrancūzų ir anglų spauda 

smarkiai jį puola
BERLYNAS, rugp.-19. —

PARYŽIUS, rugp. 19. — j PARYŽIUS, rugp. 19. — Ekonomikos diktatorius dr. 
Jau vakar buvo pranešta, kad 1 Prancūzų spauda karčiais žo- "Hjaimar Schaeht ir toliau at- 
čia nutraukta Anglijos, Pran- džiais puola Mussolinį, kad, v*rai Puo*a ir peikia visus

KONCERTAI
PAVYKO

SUPLIEKĖ ŽYMIUOSIUS LAIVUOS 
BASKETBOLININKUS

TAIP PAT NUGALĖJO LIETUVOS 
KREPŠIASVYDŽIUS

POSTUI IR ROGERSOI

LAIMĖJO IR KITOSE ĮVAIRIOSE 
RUNGTYNĖSE

(Kablegrama iš Kauno Amerikos Lietuvių Olimpijados 
komiteto pirmininkui adv. Bagdžiunui-Borden).

KAUNAS, rugpiūčio 17. — Jonas Knašius laimėjo 
“hurdles” rungtynes (bėgimo rungtynės, kuriose bėgant 
reikia peršokt visą eilę tam tyčia pastatytų tvorų). Shot- 
put rungtynėse, kuriose yra metama sunki geležinė bolė,SKIRIAMI KRAŠTO KAPAI Edvardas Kraučlūnas-Krause laimėjo antrą vietą, o Jo-

_______ nas Knašius trečią. 400 metrų tolumo bėgimo Viktoras
Yanzanaitis laimėjo trečią vietą. Visos sporto rungtynės 
užsibaigs šiandien. Mūsų basketboJftiinkai dalyvauja Įv
airiose rungtynėse. Kaune šiandien lyja. šios dienos 
rungtynių rezultatus pranešiu rytoj.

Sportininkų vardu KASTAS SAVICKUS.

"VVASHINGTON, rugp. 19. 
— Žiniomis iš Seattle, Wash., 

Į tenai jau atvežti su lėktuvu 
Sasnausko vyrų choro kon- jg Alaskos žuvusių garsių
(Telegrama “Draugui.”)

cūzijos ir Italijos konferenci- jis veržiasi karan prieš EtioĮtuos kraštutinius nacių va- ^rtai Pitts urgh e, Pittstone amerikiečių komiko Will Ro
ja Etiopijos reikalu. Pažymė- pijų ir atmeta visokius tai-idus> kurie atkiliai kovoja Pu,kiai pavyko; Visur buvom gerso, ir ]akfino Wi,ey postf> 
ta, kad tolesni pasitarimai kingus pasiūlymus. Prieš žydus ir Katalikll Baž-,drau«in«a\Prnintl; ^andien palaikai.
bus vedami diplomatiniais ke 
liais.

(Antra kablegrama iš Kauno Lietuvių Olimpijados ko
miteto pirmininkui adv. Bagdžiunui-Borden).

RADVILIŠKIS, rugpiūčio 18. — Visos sporto rung
tynės jau užsibaigė. Jonas Knašius laimėjo sunkaus svo
rio kumštynes. Nors visiems buvo aišku, kad Kazys šeri-

Jis pažymi, kad šio įraukiame Ptiiladelphijon.i nycių.
gaivalai daug kenkia Vokie
tijos biznui ir trukdo krašto

Žiniomis iš Londono, ir an
glų spauda smarkiai drožia

Suirimas ivvko dėl Musso- ,. . . t> , -»— -------- — ------r . . L’ , . s Mussoliniui. Reikalauja, kad ekonomini LKaįvjnįin;ilimo pasiryžimo karan prieš. . ... TJ ... eKonominj gaivinimų/. • . . . . ! Anglija su Pranccuzijęe pa-Etiopiia. Buvo siūloma įvai- n .. ... . - , ,K *. galba įs tikrųjų sužnybtų Mus
rios rūšies koncesųų Italijai, s<i|in| jam
žinoma, Etiopijos kaštais, j -monilJ sk„rtvnių AWko.
“Nieku būdu,” atsakė Mus- , -
solini. Jis siekia okupuoti vi- v v _ ,, ,_ ... , Ypač prancūzų spauda dre-
s, Etiopu* ir tik paskui kai- Mussoli„iui į akis (lau? 
bėti apie ta.k«. Pirmiau jis pažymi> ko(1 Mussoli

i Anksčiau nustatytu planu, 
pirmojo lavonas turėjo būt
pasiųstas į Los Angeles pa- 

Chicagos vargonininkai, vyk ,aidoti> o #ntrojo _ . ok|a. 
danu į Vargonininkų seimų ]rOma cify

A. Pocius.

. _ , IIVIIltt v vilas laimėjo lengvaus svorio kumštynes, Sprendimo ko-
Schacht nurodo, kad nacių ' philadelpbijon, atliko pagir- . ' . misija pripažino jo oponentę l&imėtaju. Publika rodė (IK

adai imasi dirbti darbų, ku- darbų surengdami pake-', \ian< “ n sena a<ia“ Pn delio nepatenkinimo tokiam nuosprendžiui. Šedvilui tuo
• *i i i* _• I omo ror/olinono Kft(l oHi/vnv ■ ■

pageidauja išbandyti savo ka
ro pajėgas, įvykdyti žmonių 
skerdynes ir tik po to paduo
ti taikos sųlygas.

ja apie triumfalius vartus, 
legijonų giedojimų apie jo 

Iš tikrųjų šaltinių sužino- pergales ir karo nelaisvių 
ta, kad Anglija nusprendė vi tempimų iš kautynių laukų, 
somis priemonėmis kovoti pr-j Tačiau jis tuo nėra ir skau- 
ieš Mussolinio pasiryžimus, džiai nusivils su tomis savo 
Tas bus daroma T. Sųjungos svajonėmis.
tarybos suvažiavime ateinam i Spauda pareiškia, kad T. 
čio rugsėjo mėn. pradžių. Po- Sųjunga dabar turi veikti, 
draug sužinota, kad Praneū- rpaį gyVas krjzjR
zija savo draugingumų su____________

Ttalija jau kabina ant nudžiu trauks TIESON PARKŲ 
Rusios šakos. Premjeras La- , BOARDĄ
’valis nusprendė visomis pa
jėgomis dirbti už taikų ir gcl-
bėti Anglijai, kad sukonevei- 
kus Italijos planuojamus 'žy
gius Afrikoje. Premjeras La
vai is randa, kad Mussolini 
sulaužė duotus jam žadėji
mus, kada jis vizitavo Romų.

Anglija su Pranccūzija tn
ri keletu priemonių prieš Mus

abiejų
žuvusiųjų palaikai gali būt

ris priklauso išimtinai tik ]įuj koncertus didesnėse mū- *ezoliucijų,
reicho vyriausybei. Tik vy
riausybė turi teisę varžyti ir 
patvarkyti žydus ir kitus vai 
stybės politinius

sų kolonijose. Philadelphijoj i.
padaryta neužpelnyta skriauda. Mūsų basketbollnhikai 
nepaprastai Įspūdingai pasirodė, supliekdami pasižymė-

seimų metu, rugp. 21 d. g Pa ai ° 1 r Įngton ras o a Latyjjos basketboiininkus 49 prieš 2, O Lietuvos
vai. vak^, vargonininkai uoae?, ur. ai oja’ni Vlsl. ia" basketboiininkus sukirto 35 prieš 5. Disko arba skritu-

. . mlu8 Priesus» W dys seiijunį*gražų ir turinin-l^ 0 1 vynai» ani pn ais jjo metime, Jonas Knašius laimėjo antrą vietą, o Edvar-
ni ima galvoti, kad jis yra ne koki pašalimai asmenį g^ koncertų. Koncertams va- !zuvusnŠIV nainis lai. das Kraučiunas-Krause trečią. Aukščio šokime, Petras
Cezaro įsikūnijimu ir svajo- kuriems ne galvoje valstybės dovauja kompozitorius ir Bee Tik reikalinga dar, kad že- Į Barskis laimėjo antrą vietą, O Antanas Lauraitis trečią.

ekonomikos stovis. thoveno konservatorijos di-, mesnieji kongreso rūmai pa- Jėties metime (javeliu throwlng), Krause laimėjo antrą
vietą, o Barskis trečią. Mikas Lukas laimėjo teniso 
rungtynes. Vienos mylios tolumo bėgime Kastas Savic
kus laimėjo antrą vietą. Parvežam namo Lietuvos “be
koną,” kaip kad žadėjom išvažiuodami. Pasveiklnkit vi
sus čikagiečlus sportininkų vardu.

JONAS JUŠKA, sportininkų vadas.

iVadinasi, dr. Schacht ima rektorius p. A. Pocius, 
žengti viduriniu keliu. Jis 
stovi prieš žydus ir kitUR na
cių priešus. Tik nori, kad na
cių vadai neuzurpuotų vyriau 
sybės autoriteto.

ŽEMESNIEJI ROMAI PRA
VEDĖ ANGLIŲ BILIŲ

KONGRESAS TURĖS 
SMARKIAI PADIRBĖTI

iCbicagois darbo federacija 
nusprendė traukti tieson Chi
cagos parkų distrikto boardų 
už padarytus nuostolius, ne
leidžiant jai naudotis Soldier 
field stadijumu per Darbi 
šventę. O boardas taip elgias 
tik tuo sumetimu, kad jis ma
no, kad stadijume gali sakv-

solinio žygius. Gali paskelbti; ti prakalbą kun. C. E. Cou- 
ekonominę blokadų Italijai, ghlin ig j)etroito.

Gausingam darbininkų uni-uždaryti Suezo perkasų ir ne 
parduoti italams ginklų.

IEŠKO DINGUSIO 
LĖKTUVO

DENVER, Colo., rugp. 19. 
— Indiana, Colorado ir kito
se valstybėse ieškomas din
gęs privatus lėktuvas, ku
riuo iš Helena Montana skri
do į Denverį keturi keleiviai, 
o tnrp jų ir vienas įmoninin- 
kas iš Indianapolis.

jų delegatų susirinkime sekma 
dienį parkų boardo preziden
tas R. J. Dur.bam apšauktas 
'darbininkų priešu.

ARABŲ VADAI TURI 
KONFERENCIJĄ

AMMAM, Transjordanija, 
rugp. 19. — Arabų vadai pra 
dėjo konferencijų Italijos Et 
iopijos ginčų klausimu.

AVASHINGTON, rugp. 19. 
— Grįžęs iš Hyde Parko pre-

IVASHINGTON, rugp. 19. 
— Žemesnieji kongreso rū- 

Įmai šiandien pravedė Guffey 
.minkštųjų anglių kontrolės bi 
lių, nežiūrint smarkios pramo 
nininkų šalininkų kovos.

Šis bilius yra palankus an-
zidentas Rooseveltas tuoj su-1 gliakasiams, kadangi krašto 
sikvietė kongreso demokratų vyriausybės skirta komisija 
vadus ir susirinkime nuspren į autorizuojama nustatyti an- 
dė, kad visi svarbesnieji bi-1 gliakasiams atlyginimų, darbo 
liai turi būt pravesti iki už-1 valandas ir kainas. Tas reiš- 
darysiant šių sesijų. O šių bia, kad siekiama susiaurinti 
bilių yra dar apie septyni ir didelį pelnų kasyklų savinin- 
visi svarbūs, reikalingi nuo- kams.
dugnaus svarstymo. --------------------

Tad įdomu, kaip kongresas 
galės apsidirbti per vienų, ar 
pusantros savaitės. Preziden
tas nepageidauja, kad kai ku
rie baliai būtų atidėti kitai 
sesijai.

United Air Lines išleis 
daug milijonų dolerių naujų 
keleivinių lėktuvų įsigijimui.

Kai kurios parduotuvės 
Chicagoj didina cigaretams 
kainas. į |

MIRĖ NUO APMUŠIMO

Theodore Para, 17 m. amž., 
4418 So. Honore gat., mirė 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

tvirtintų rezoliucijų.
Be to, abieji rūmai pravedė 

kitų rezoliucijų, kad vyriau
sybė nupirktų už 25,000 dol. 
Posto lėktuvų AVinnie Mae 
ir padėtų Smithsonian in
stitute.

ŽUVO VIEŠBUČIO GAISRE
Kas link įtarimo, kad kumštynių rungtynėse tarp 

Šedvilo ir jo oponento nuosprendis buvo neteisėtas, bus 
paaiškinta plačiau gavus smulkesnių žinių, kurių laukia
ma. Adv. J. Bagdžiunas-Borden.

St. Clair viešbučio', 162 E.
Ohio gat., gaisre vakar rytų 
žuvo Miss Mary Breen, 26 m. 
amž., bedarbė telefono opera 
tore. Be to, Miss Sally Bru-
ner, 27 m. amž., sužeista. ~..... ............. o............... .....

Spėjama, kad gaisras ga- 'l.aurMltic koli.I»vo sn B,M j "a^no didelę metinę volcirfi, 
Įėjo pasireikšti » pamesto s,ar ]aiva Napiw Wan
degančio cigareto. Policija . . . . . -ra radlJO *rani”,avimo P“e'
veda tardymus. |la,vai Ker>l<al "■K“’1""-

Gaisras buvo greitai užge-' Laurentic turėjo 620 kelel- 
sintas. * vių. Žuvo jo, 6 jūreiviai, ku-

-------------------- , rie miegojo priešakinėje lai-

GARLAIVIAI KOLIDAVO, SUDEGE VOKIEČIŲ RAD|- 
6 ŽUVO i JO PARODA

LIVERPOOLIS, rugp. 19. BERLYNAS, rugp. 19. —
~ ..... ... j šiandien vakare gaisras su-— Cunard linijos garlaivis! ?

19 MIRĖ PO PIKNIKO \vo dalyje.

SMALININKUOS KAT. 
BAŽNYČIA

niniai stiebai.

Gaisras iškilo televizijos 
skyriuje.

TREBIZONDAS, Turkija, 
rugp. 19. — Linksmas turkų 
piknikas pasibaigė didžiau
sia nelaime. Pavalgius nuo- 

Sakoma, šis šeštadienio vaka'dinK°j° maisto 19 asmenų lėšomis Smalininkų miestely 
rų plėšimo sumetimu užpuo- minė, o 2 yra ligoninėje. , iš privatinio namo įrengta ka

Policija ieško Walter Smo- 
lek alias Kruski, 19 m. amž.

1C Parų. ties Davis Square 
parknčiu, apmušė įskeldamas 
galvų ir atėmė 8 dolerius.

PLATINKITE “DRAUGĄ” indais

Kun. Petkaus iš Klaipėdos

EDMUNDSTON, N. B., Kal
nada, rugp. 19. — Viktoro 
Morneault ūky sudegė gyve
nami namai. Žuvo penki vai
kai.

Tarp mirusiųjų yra 8 mo- talikų bažnytėlė, kurios klebo 
terys, 6 vaikai ir 5 vyrai. (nu yra kun. Steponavičius.

Spėjama, kad! maistas bu- Neseniai įvyko bažnyčios 8v- 
vo gaminamas su nešvariais

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatoma daugiaa
entinimo iškilmės. Pašventin- Į lytaus, perkūnijų; maža tem
ins naujas varpas. peraturog atmaina.

A



Antradienis, rugp. 20 d., 1935

“DRAUGAS”
lAuinu kusdleu. ltakyrus sekmadienius 

CHK.NUMEHATO8 KAINA: J. AmerlKoa valstybėse: 
Metam* — |« 00 Pusei metų — |l.44; Trims mėnesiams

DU KELIAI IS DEPRESUOS

• 1.(0; Vienam mėnesiai — 7te. Kitose vaistyk 
prenumerata: Metams — IT.tt; Pusei metų — (ė.to. 
kopU< — «#*o,

ttedaktoiius priima — nuo 4 vai. Ugi • vai. popiet. 
Skalbimų kainos prisiunčiamos parataalavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raktu n«ere*fna,

>et nepratoma tat padaryti lr neprlMnnčlama tam tikslui palto tankių.

“DRAUGAS” '
I.'TUUANIAN DAILY FRIEND

PublUhed Daily. Bzoept Suaday. 
SUBSCR1FTION8: One Tear — •«.((; Slz Meaths

-■ »».*#; Three Montha »>.(«: One Meatn — 7to. 
■■rope — One tear — |7.((; Slz Montha — •<.(•; 
kSOV —» SBO.

Idvertlsin* a "DRAUGAS” brlags best reaulta 
AdrertUinp retos on appUoattoa.

•DRAUGAS” 2334. a Oakley Ave., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

DARIUS - GIRĖNAS IR POST - ROGERS

Kaip Dariaus - Girėno tragiškas žuvi
mas sujaudino iki sielos gelmių kiekvienų 
lietuvį, tai taip Post - Rogers lygiai tragiš

Anglija ir Jungtinės Valstybės iš depre
sijos išėjimui pasirinko vienodą kelią. Yra 
tai nupiginimas pinigų ir kėlimas kainų. Sar
koma, kad į programų įeina ir algų kėlimas. 
Bet pinigams atpigus ir kainoms kylant, al
gos nesiskubina kilti.

Sindien Pažiurėjus i Vilniaus Problema nusistatymų, užgrūdintų mūsų jo gyventojai. Mat, lenkai nu- 
tautinio valstybinio atgiminn sistatė galutinai išnaikinti lie 

.kovoje ir suduoti jos atspa- invybę ties demarkacijos li-
"7~ 7 “ . trumui rimtų smūgi nija, okupuotame krašte. Dėl
Kaso Dovas Zaunius. * , . . ■ , • ■ • . :Šiandien mes matome, ko- to ten draudžiami lietuviški 

(Pabaiga) se. tiek vakaruose prarastų- kių didelę reikšmę mūsų vai- susirinkimai, veikalai, uzda-
Klaidinga būtų manyti, kad bias ir Jabar P° luputį at-jstybei turi tas gražus mūsų romi lietuviškų draugijų skv- 

tokioje kovoje gali būti ‘‘sta- kariaujamas pozicijas, mes tautos nusistatymo aiškumas riai, draudžiama dainuoti lie-
Kainų kilimas išgelbsti pramones, biz- ųuo>> kaj 1UQgų tau^ U’^isiuie išvadų, kad dėl Vii-.ir vieningumas, atremiant lini

nius ir fannerius nuo bankruto. Amerika, Olt hiaus tai yra tik vienas, nors Į sų vakarų kaimyno, tiesiai’
• • « *ii u • VOIlVISs SU UHUHI lllIC pH— . , . I t • •tuo keliu eidama, tikslo atsiekia — kainos 

kyla. Tik bėda, kad algos nekyla.
dėtimi, tuo atsipirktų sau ra
mumų, ar net įsigytų pagel-

t aviškas dainas ir t.t.
Pernai lenkai panašaus snu 

• ir svarbiausias, mūsų tautiš-Į čio nagus į mūsų pajūrį,! rt0 griebėsi prieš lietuvius 
kojo atgimimo kovos etapas, smurto politikų; juo džiaug- kunigus lietuviškose parapijo-

Kitoniškų kelių iš depresijos išbristi pa- ,«|job kįtus g; Mū_ kad toJe kovoje pirmoji vieta damiesi saugokime ne mažiau, ge> Tikram lietuviui veikėjui
* • _ I Ik__ _ “   2 2 _ 1— — J 1 - 1 . ” ** I, Iii t < ..t tm 1 ■ tkt n i I..... 1 . 1 .. 1.I.... ... _ . . . .sirinko Prancūzija ir kai kurios kitos vai- • k))va gu lenkaig u- wfi priklauso tautos susipratimui, gal dar labiau, brangų mums į, lietuvybės žadintojui. Dau-

stybės. Jos lakosi aukso pagrindo ir eina tautbg ateįt. viauo,net turė:o 8avo teisill žinojimui, pasiry- aiškumų ir vieningumų mūsų , „ėl.škio klebonui kun. Ituzinv-
prie visuotino nupiginimo. Depresijos apsi- flirSu žimui nebeužleisti nė vieno sa- rytų klausimu. Atsiminkime ngkuį pernai lenkai neleido

vo nario nutautinimui, o at- Respublikos Prezidento ir! gyventi okup Lietuvoje .Jis
buvo priverstas iš pradžių iš

i cini\ I Uiti r* Y 1 tl rvttJiitl IIIIUCI miioavui- • - !• • ’ v —........ —-7 w x z \ nmvn ui n. ... • • • • • apsnūdimas, nuvargintas , . .. . .. . . im . ir • . .Vlkius prie tokio stovio, tai gyvenimas pigina- .V1. , . ... kariauti laikinai prarastąsias lautos ado vardinių įskil-1 f r o , reiškia pralaimėjimų. 1
reiškimas yra kainų puolimas. Kad prisitai

O vistik biity laimi klaidi,,- ‘T ’T* ‘."7 P»s“kUUS »*■*) i L-Ufc o iį pavaaa-
................................. • ;■ ga ir nepa,„uote dėl sunkiu -“V° - mus, ,, be joliių pl.ieža8Čiy i5tr£..

’ įlinkų. Su puolančiomis pajamomis bandoma . , , . , dvasines ir matenjales, yra tautos dvasios lopšys, musų i. - : n , n. iįetuva Dabar tasi ... v. . i musų kovos su lenkais sųlygų .. • m • i * ...... - 1 1 raevuvų. uunui uusuderinti išlaidų sumažinimu. .u. s.~, galingas įrankis. Jųjų kovų’tautos sostine, jis bus musų. pata iaukia įr Adutiškio ’’
mes galime ir privalome ko
voti visi, visuomet ir visur.

Joje didžiausios reikšmės
turi mūsų nusistatymo aišku-

mas visose srityse. Algos piginamos ne vien i’pramonių ir biznių darbininkų, o ir valrii-

, , , ... .. ir dėl to, kad iki šiol mums
'l ra nurodoma, kad Portugalija, eida-, , . ..... . ..

ma pastaruoju keliu, jau išbrido iš depresi-' ^ar liePftvyko išlaisvinti iš 
jos. Ten visiems algos ir įeigos labai suma- Lenkijos okupacijos lytų Lie

.e-

kas žuvimas sujaudino kiekvienų amerikietį. , žėjo, bet ir išlaidos sumažėjo. Portugalijos ^luv08» nusiminti ir nuleisti 
prezidentas algos tegauna $175 mėnesy. Dar-1 rankas-
bininkas Portugalijoj tegauna 35c dienoj, i l,atvs labiausia sau pu-
Bet Portugalijos mieste “karteris” tekainuo-, kenktume> 3ei lituotume sa- 
ja lc. Panašiai ir kitos kainos suderintos!ve iliuzijomis, kad šita kova

Visa Amerika ir kartu visas pasaulis apgąi 
lestauja lakūno AViley Posto ir artisto Rogers 
nelaių’ę.

Atsiminkime, kad garsusis Amerikos la
kūnas Wiley Post buvo bendrakeleiviai su 
mūsų Darium ir Girėnu. Jie kartu pakilo 
New Yorke. \\iley Post tada lėkė apnnk 
pasaulį. Perlėkė ir per Lietuvų. Del nepa
lankaus oro jisai turėjo nusileisti Vokieti
joj ties Karaliaučium, o mūsiškiai nepasiekę 
Karaliaučiaus tapo tos audros auka. Mūsiš
kiai iš Soldino orlaiviu buvo atgabenti Kau
nan, taip ir amerikiečiai iš Alaskos gabena
mi orlaiviu į jų gimtinę — Oklabomos val
stybę.

Post ir Rogers yra myiimi Amerikos sū
nūs. Post buvo vienas žymiausių Amerikos 
lakūnų, o Rogers vienas mėgiamiausių Ame
rikos artistų, jumoristų. Todėl apgailestavi
mų, pagarbų ir užuojautų likusioms šeimy
noms reiškė Jungtinių Valstybių preziden
tas, Kongresas, visi žymūs žmonės ir visi 
laikraščiai.

Si oro nelaimė yra įami, kft ji oro už
kariavimo nesulaikys# *

NA0IAI PRADEDA AT8IKIRSTI

Laisvesnėse šalyse tebekjla protesto bal
sai prieš Vokietijos nacių persekiojimus. Vi
sose šalyse susidarė jiems priešinga visuome
nės opinija nuo pat jų įsigalėjimo pradžios. 
Tie protestai ir priešingos opinijos nusista
tymas negalėjo patikti naciams.

Jungtinėse Valstybėse susidarė ypatin
gai griežtas naciams nusistatymas. Neseniai

su pajamomis ir algomis.
’ Gal pasirodys, kad abu keliai yra geri

lengvai ir greit baigsis; liet 
mes padarytume dar didesnę

.. . .. ... . i r • • • klaidų neišsiaiškinę, koki tojeiš depresijos išbristi. Abu keliai ištikrųjų ir ” . . .,
vra g«i, bi tik žmonėm norėtu ir mokėtu' koT°Je ,nŪ“U J“U y,a P““*"1 
tinka,,,ai jais eiti. Sakysimo darbininkat no-1 rMultata‘- >r noouprastume
bijo kainų kilimo, įoi algos kyla. Darbi-! “kr0“ 8av0 **08 ,r ",u’

. . . . . . ... , , isistatvnio reikšmes, užtenkaninkai taip gi nebijo algų puolimo, jei kar
tu ir kainos atsakančiai puola.

NUOSTOLIAI IR APVYYLIMAS

“Sandara” rašo: “Vidury pereito liepos 
mėnesio atėjusi iš Chicagos telegrama, kad 
Vaitkus išskrenda. Ta žinia greit aplėkė vi
sų Lietuvų. Žmonės ėmė plaukti į Kaunu; iš 
Rygos skubiai atvyko specialūs koresponden
tai. Žodžiu, visas kraštas įtemptai laukė per 
kelias dienas ir naktis. Bet Lituanica II ne
išsijudino. Telegramų siuntėjai, per savo ne- 
ųpgaiyotų žingsnį padarėj.Lietuvos žinonėm 
didelių nuostolių”.

Piniginiai nuostoliai, žinoma, yra nema
lonūs, bet šitame atsitikime žmonės nesikri
mto dėl šitokių nuostolių. Skridinio klausi
me kaip amerikiečius, taip ir Lietuvos žmo-

pasiskaitvti Leono Vasilev- 
skio paskelbtuosius Pilsudskio 
laiškus, kad įsitikintume, koks 
galingas faktorius buvo ir v- 
ra lietuvių santykių su Len
kija raidoje lietuviškasis už
sispyrimas.

Taigi mes privalome išmok
ti galvoti ir jaust Vilniaus 
vadavimo reikale ne kaipo in
dividualistai, ne kaipo as
mens, kurie ryt gali numirti,

mas ir vieningumas. Iš tokio 
nusistatymo lengvai išplaukia 
ir politiniai postulatai, kurie 
turi būti įgyvendinti, kad ta 
kova sėkmingai vyktų. Poli
tika, kuri galėtų pakirsti mū
sų pasiryžimų, kuri galėtų už
temdyti mūsų uždavinių aiš
kumų, nusidėtų šiam pagrin

Sis vieningas tautos siekimas })on.j kun Krištaponį. 
negali likti be vaisių!” j

f'UV R.”J Dabar iš okupuoto Vrrmaus 
_____________ j krašto vėl ateina neramios ži-

iržIVAI TREMIA IICTII n‘°'s’ Tverečiaus šv. Ka- LtNKAI IntMIA Liti U" Zihuero draugijos skyriaus pi
rmininkas Jeronimas Jurgi lė- 
nas> ir jo brolis Romualdas 
gavo iš lenkų valdžios Įsaky
mų, kad per savaitę laiko iš 

Paskutiniuoju metu lenkai! savo gyvenamos vietos įssf- 
prieŠ Vilniaus krašto lietu

VIUS Iš VILNIAUS 
KRAŠTO

vius griebėsi vėl naujo smiir- 
diniam musų tautos siekimui. Ito- Jie Pradgj° žymesnius lie- 

Mūsų politinių santykių su/11'’1*1 veik(*Jus tremti is jų 
gyvenamų vietų. Gi kai ku- 
r sius veikėjams lenku vuld-

[ Lenkija pertvarkymo klausi
mas čia yra tik viena to klau
simo dalis. Mes matėme, kad 
Lietuvos reagavimas į smur
tų atsisakymu nuo visų su 
jais santykių yra stipriai su-) 
cementavęs mūsų tautos at
sparumų ir yra išlaikęs mū
sų rankose svarbų politinį ir 
juridinį ginklų, kuris ateity 
galės turėti dar daugiau reik-

žia liepia palikti Vilniaus kru 
stų ir išsikelti gyventi j len
kiškas ar gudiškas sodybas 
Įsčioje Lenkijoje. Nuo šių nau 
jų lenkų persekiojimų dau 
giausia kenčia pademarklini-

I keltų už 30 kilometrų trejiems 
metams. Valdžios paliepime 
apie jų ištrėmimo prleža^'i-i 
nieko nė žodžio nesakoma, i a- 
žymėtina, jau anksčiau abu 
broliai Jurgelėnai lenkų lmvo 
bausti ir už lietuviškų veiki
mų laikyti kalėjime. Mano
ma, kad šiuos ‘abu lietuvių 
veikėjus įskundė lenkų šni
pai.

Tsb

šmės, negu kad jis ligi šiol 
o kaipo nariai gyvos, neuž- Į turėjo. Mes gi per paskuti- 
mirštamos tautos. Mes priva- | nius 15 nietų tų diplomatinę
lome išmokti ir išmokyti vi
sus savo tautiečius Vilniaus 
byloje jausti kaipo gyvas ko
lektyvas, tauta; nevienas iš

kovų su lenkais varėme ne 
dėl to, kad mums rūpėjo pati 
kova, o dėl to, kad lenkai di
plomatinėmis priemonėmis sic-

nes pirmoje vietoje ne nuostoliai į apmaudų • ra 1R‘su^au’ kė legalizuoti savo smurtų, gi
veda, o apvylimas.

TIKIMĖS GERIAUSIŲ PASEKMIŲ

kęs Vilniaus sugrįžtant Lietu
vai, ir nevienas, svajojęs vi
sų amžių apie Nepr. Liet su 
sost. Vilnium, dar užmerks a-

Viso pasaulio lietuvių gyvenimas ima ro
dyti daugiau gyvastingumo ženklų. Mūsų 

štai Massachusetts valstijos atstovų butas 1 amerikiečių gyvenime brangiausi apsireiški- 
priėmė rezoliucijų, kurioj Vokietijos nacių • mai yra sėkmingas Dariaus - Girėno pamin-
persekiojiinai pasmerkiami ir sakoma, kad 
tie persekiojimai nesuderinami su šių laikų 
civilizacija. 1 ’ ’ •( į»J A

Vokietijos nacių vadai protestais taip 
susierzino, kad pradėjo bandyti atsikirsti. Jie 
sako, kad amerikiečiai, vokiečių persekioji
mus smerkdami, turėtų pasižiūrėti ir j save. 
Sako, girdi, teatsimena Amerika apie negrų 
linčiavinius. 1 .. .1

Reikia pripažinti, kad Jungtinėse Val- 
sybėse ištikrųjų darosi smerktinų dalykų. Jų 
yra ir daugiau, negu negrų linčiavimai. Na

klo pastatymas ir didelės reprezentacijos iš
siuntimas į viso pasaulio lietuvių kongresų 
Kaune. į

Dabar visų dėmesys nukreiptas į Philar 
delphijų, kur suvažiavo mūsų žymiausi vei
kėjai ir vadai. Iš ten tikimės geriausių pa
sekmių, tokių, kurios ves mus prie garbingų! 
užpelnų lietuvių kultūros srityse.

Mieste Salina, Kansas, “reliefininkai” 
sustreikavo ir suėjo “kempyti” aplink mies
to salę. Iš viso streikininkų su moterimis ir

munis rūpėjo užfiksuoti, kad; Labų dienų.
Vilniaus byla nėra baigtu, kad Orybės.
Vilniaus klausimas yra atvi 
ras ir laukia išsprendimo, 

kis, jo laisvo neišvydęs; bet Juk Lietuva yra nevienų k® į navynas Dr. J. H. Kim 
tautai nieko nereiškia, jinai į sykį pareiškusi savo norų jie- baH, valdžios Oro Biuro vir-
akių niekad neužmerks; tik1 įkoti kelių išlyginti santv- šininkas pranešęs, kad šiemet
mes privalome jų saugoti nuo-1 kiams su Lenkija, reikalauda- 
nutautėjimo, nuo nusmukimo, ■ ma tik, kad pati Lenkija pri- 
privalome auklėtas Vilniaus ' pažintų Vilniaus klausimų e- 
dvasioje, tikroje kovotojų dva į ^ant atvirų ir ryžtųsi jieško- 
sioje; taigi dar mūsų laukiami 8u Lietuva tam klausimui

Turėkit kan- tymo grafa — “Vaitkui.”
Tarnautojai stebisi ne dėl to, 
kad visiems lieka neaišku, kas 

Štunnogramu iš Niu Jor-1 gi taip nutarė padaryti, ir ne 
dėl to vieno lito, kurį atskai
to, bet dėl to Vaitkaus šelpi
mo metodo. Juokdariai sako, 
kad iš to bus medžiagos tik 
“Kuntapliui.”

tik dvi dienos buvo patogios 
skrajui per mares: viena die
na lnuvo Džiuniaus pradžioje, 
o kita — kada broliai Monte-' “Wiley Post ir Will Ro- 
verdei susikūlė. Bet .. Dilu- gers Užsimušė Alaskoje.” O

milžiniškas, bet dėkingas dar- abiem valstybėm priimtino iš |i'iaus pradžioje “Aaitkus ne- apačioj kitas didelėm lita- 
bas. I sprendimo. Juk Lietuvos pa buvo nė pradėjęs daryti in- rom antgalvis: “F. Vaitkus

Taigi pažiūrėję į savo pro- sirvžimu užtikrinti Lenkijų, strumentų patikrinimus.” Ši- Jaučiasi Gerai.” (“Naujie-
blemas su lenkais, mes supra- kad Lietuva su sostine Vii- ta’P vakar pašnekėjo skrajaus'nos”)
sime, kad negalima tikėtis at-įnium nebus nedraugingas Len šutleris is navynų. O mums11 1 ■ ..... — Juozai,
kovoti 
kas

iti W‘r keletu metų tai,'ki jai politinis ir ekonominis i ja« pernai tas pats sufleris I Juozai, sako Lau rinas
per dešimtis metų ir dar (faktorius, kad toje Lietuvoje i šnekėjo, kad Lituanika rėdi a»pa. — Girdėjau, buvai pas
* . r U _ .................. ... ... 1 1_ • • n ± • 1 i... flnktni’n .Sorc/ifilgesniais liūdnos praeities > lenkiškai kalbančių piliečių skiajui. Bet jeigu ii būt bu- 

aosnūdimo laikotarniais buvo 'teisės bus stropiai saugoja-1vęS Džiuniaus mėnesį orascių vadai, atsikirsdami, galėtų priminti Ame- vaikais yra apie 200. Jų reikalavimas yra Į aPMnudiino laikotarpiais buvo j teisės bus stropiai saugoja 
rikai apie jos miestų stovį. Massachusetts toks: $3.00 savaitėj, 25 svarai ledo, 1 kvorta, nustota.
valstijos atstovams, lialsavusienis už perse- pieno kiekvienai šeimynai ir užtikrinimas,1 Gal mūsų tautiško atbudi- 
klojimų smerkiančių rezoliucijų, ]>atartina kad nebus išmesti iš namų už rendos nerno- mo tempas ir intensyvumas 
pasivaikščioti po savo valstijos sostinę Bos- kėjimų. (Namų savininkus tegu “čortas” nef ir nepriklausomoje Lie-

mos, Lenkija taip pat, regis,

daktarų. Sergi?
— Taip, Lauruti, buvau;

skrajui patogus, vis tik jis daktarui ir už medicinas už
mokėjau, ale jų negaliu var-

tonų ir pamatyti jo šiukšlinumų, kartu atsi
menant tūkstančius bedarbių esančius ant 
“reliefo”. Toliau primintina atstovams apie 
milijonus dolerių žmonių pinigų, žuvusių su
bankrutavusiuose bankuose. Ar šie dalykai

griebia).
• . •

l^atvijoj yra 1,200,000 ūkiškai nepriklau
somų gyventojų. Tai yra du trečdaliai visų 
Jjatvijos gyventojų. Kiti 700,(XX) žmonių di-

• tuvoje dar neina tuo tempu, 
kuris reikalingas ir kuriuo 
mes norėtume, kad eitų; ta
čiau vistik neprivalome už
miršti, kad lietuvių nutautėji-

neprivalėtų abejoti. Tačiau ar nebūtų rūnijęs, ba instrumen-
teko kada nors paskutiniu lai- 1 y patikrinimas Įmigtas tikuti.
ku girdėti, kad Lenkija bent Džiuniaus pabaigoj. Taigi, Delko? Kartūs, kų? 
mėgintų rimtai svarstyti to- rokunda pasidaro tokia: oras ~ he’ Bet ant h<>nkutes 
kias sųlygas. kurios atitiktų ant marių nei pernai, nei šį- parašyta — Laikyk tvirto!
Lietuvių tautos garbę ir gy
vybinius interesus?

met skrajui nebuvo geras. 
Turėkit kantrybės.

užkimštų.

derinasi su šių laikų civilizacija? Ar derinasi rba už algų pramonėje, prekyboje, įstaigose, mo banga slūgsta, kad lietu 
po krikščionybe? žemės ūkyje ir namų ruošoje.

Tuose nacių atsikirtimuose būtų teisy- • ■ •
bės. ' Vėsus oras pavasarį trukdė Jungtinėse

Į dalykus kritiškai žiūrint pripažįstame. Valstybėse kornų sėjų. Bet vasaros šilima ir

Ar šitokiam susitarimui 
tarnavo ir ruošė dirvų gal nc Viena Kauno gazieta šio-

........ , . , .... . - .. . mis dienomis išdrūkavojo to-vybe stiprėja ir kad jos stip- perdaug skaitlingi paskutiniu. 
rinimas pareis nebe nno kitų J laiku lenkiškieji svečiai? 1 navDuD
o nuo mūsų pačių, pareis nuo 
to kiek mes patys į tų darbų

kad nacių persekiojimai yra barbariški ir gausus lietus padarė savo ir kornų užderė- Ridėsime energijos ir pasi
nesiderina nei su jokia civilizacija. Iš kitos jimas ysa geras.

| pusės ir Amerikoj dedasi tokių dalykų, ku- * * *
rie neleistini šalyje, kuri laiko save civili- Iš Nepriklausomos Lietuvos pro Latvijų
zuota ir krikščioniška. į Vilnių atvyko prof. M. Biržiška.

šventimo. Tat ištvermės ir 
kantrybės?

Atsižvelgdami šimtmečių bė
gyje mūsų tautos tiek rytuo-

Jei taip yra, tuomet reikia 
manyti, kad mūsų pasišovi- 
mas tvarkyti mūsų santykius 
su Lenkija dabartinėmis, ne
sudarius reikalingų tokiam 
žygiui premisų, galėtų dezori- 
jentuoti vieningų mūsų tautos

JAU ATSKAITO Ift ALGOS 
IR VAITKUI

Kauno centrinio pašto tar-

Palicmonas Vincas Deabei- 
bė kalbina Juzę Suuostytę te
kėti už jo.

— Aų> tamsta labai myliu, 
bet tekėti negaliu ir nieku 
būdu nesutiksiu, — sako 
Juzė.

— Kodėl?
nautojai, vakar gaudami už — Mat, kai sandei mudu
liepos mėn. algų, buvo kiek 
nustnbihti. Mat, algų lapuo-
se atsirado dar viena atskai-Į į polisteišinų.

išeisim pasivaikščioti, tai vi
si manys, kad tu mane vedi
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Rugp. TI - Vilniaus Geležinio Fondo Diena
Jau treti metai, kai prie 

Vilniui Vaduoti Sąjungos vei
kia Vilniaus Geležinis Fondas.
Per savo gyvavimo laikotar
pi fondas jau subūrė gražu 
skaičių savo talkininkų, tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio lietu
vių tarpe. Tiesa, tuo tarpu fo
ndas negali pasididžiuoti sa
vo kapitalais. Bet reikia at
minti, kad dar tik jo darbo 
pradžia, kad visų savo jėgų
jis dar nepajėgė išvystyti. Ta- ir tuo pačiu plės kovos bei

rvbinis laimėjimas mokslo ar 
meno srityje, kiekvienas gerai 
išdirbtas žemės sklypas — vi
sa tai didina mūsų tautos dva
sinių bei medžiaginių turtų 
lobį, augina jų pajėgumą ir 
tuo pačiu artina mums Vil
nių. O antraip vertus, kiek
vienas naujai įmestas centas 
ar litas į Vilniaus Geležinį 
Fondą ne tik didins medžia
ginius organizacijos išteklius

čiau ir tuo, kas pasiekta, ga
lima drąsiai pasakyti, kad 
Vilniaus Geležinis Fondas tu
ri gyvą ir didelį pritarimą vi
soje lietuvių tautoje. Ypač 
didelį pritarimą jis turi Lie
tuvos jaunimo tarpe. Atmin
kime, kad apie 200,000 orga
nizuoto Lietuvos jaunimo ku

prio fondo savo sekciją, ku-

veikimo galimumus, bet ©rau
ge kels tautos susipratimą ir

tvėrė valstybę, kita 
kovojo ir gynėsi nuo 

vidujinių ir laukinių priešų. 
Lietuva parodė savo ištver-

.ranka 
lanka

pasitikėjimą savo jėgomis. 
Kiekvienas mūsų aukos aktas 
nors jis pasireikštų tik nusi
pirkimu už 10 centų Vilniaus 
ženklelio ir įlipinimu jo į 
Vilniaus pasą, — darys mus 
kilnesniais ir dvasiniai stip
resniais. Toji, kad ir maža

uolatos ruošia visame kra- auka, nematomais ryšiais mus 
Vilniaus Geležinio Fondo jungs su verguvę kenčiančiais 

vajus. 1 Vilniaus krašte broliais ir
Koki Vilniaus Geležinio Fo- jungs su tais, kurie savo jau- 

ndo uždaviniai? Fondas turi nes galvas ir tėvynės meilės Į 
tikslą visoje lietuvių tautoje kupinas širdis paauko.lt> ant 
ugdyti dvasines, ekonomines valstybės prisikėlimo aukuro, 
ir kultūrines pajėgas kovai Per mūsų aukas ir patsai Vi 
dėl Vilniaus žemių atvadavi- lnius darysis mums vis bran- 
rno. Jis supranta, kad teisin- gesnis. Kaskart savo vis di- 
gai ir teisėtai kovai laimėti, dėjančiu pasiaukojimu mes, 
reikia, kad tauta būtų dvasi- į anksčiau ar vėliau, turėsime 
niai sveika, fiziškai tvirta ir j jį nors ir kraujo kaina at
meti žiagišk a i turtinga. Vilniui i pirkti, Lietuvai sugrąžinti, 
atgauti, Geležinis Fondas sta-• Lietuvos kariai ir šaipai 
to vieną būtiniausių sąlygų, i galanda kardus ir tik laukia, 
Toji sąlyga — tai visos tau- kada juos pašauks į didįjį žy- 
tos aiškus, tvirtas ir nepalau-

Amerikos lietuviai iškovojo Jungtinių Valstybių pripažinimą Lietuvos de 
jure. — Po didelių pastangų, kurias dėjo geriausieji Amerikos lietuviai, Žie
mių Amerikos Jungtinės Valstybės pripažino Lietuvą. Čia matome Amerikos 
lietuvių kolonijų centralinio komiteto surengtos milžiniškos demonstracijos 
dalelę Čikagoje 1922 metų rugpiūcio mėn. 20 dienų, McKinley parke. Buvusio 
Amerikos prezidento McKinley paminklo akyvaizdoje dešimtstūkstantinės 
lietuvių minios su organizacijų vėliavomis ir orkestrais, dalyvaujant eilei 
žymių Amerikos žmonių, dėkojo už Lietuvos pripažinimą. Paveiksle matomi 
(iš kairės): apskrities iždininkas Čikagoje Patrick Carr, senas lietuvių veikė
jas ir Laisvės Varpo sumanytojas adv. Jonas Bagdžiūnas >- Borden, kuris bu
vo vedėju kalbamos milžiniškos lietuvių demonstracijos visos tvarkos, Lietu
vos atstovas Čarneckis, lietuvių seniausios Šv. Jurgio parapijos Čikagoje kle
bonas pralotas Mykolas Krušas, apskrities teisėjas Čikagoje Frank S. Righei- 
mes, Metropolitan State Banko valdytojas advokatas Jonas B. Brenza.

Adv. Jonas Bagdžiūnas 1922 metų, rugpiūcio. 20 dieną, iškilmėse pasakė 
ir šią kalbą:

''savo galingą žodį, kurs apvai
nikuos visas mūsą pastangas.

Garbė ir padėka Suvieny

toms Valstijoms už ištiesimą
nię, politinį ir ekonominį pas- (mūsų Tėvynei draugiškos ran- 

' tovumą. Įvairios valstybės di- kos!
dėlės ir mažos, viena po kitai i 

pradėjo pripažinti Lietuvą deI
jure, bet tokio pripažinimo 
labiausiai buvo laukiama nuo 
didžiausios respublikos pasau
lyje, laisvės čampiono Suv.
Valstijų. Amerikos lietuviai be I 
atvangos to reikalavo ir nuo- 

J lat siuntė AYashingtonan įvai
rias peticijas ir reikalavimus, ! 
kad Lietuvų pripažinus. Mū- ,

J sų viltis buvo stipri, bet ne-1 
žinojome, kada ji išsipildys. I 

i Liepos 27-tą dieną, 1922 
metais, ilgai laukiama vilties 

i žvaigždė užtekėjo. Mūsų gerb. 
prezidentas Hardingas pripa
žino Lietuvą de jure, be jokių 
sąlygų, kas davė mums ir mū

sų broliams Lietuvoje nepa- i 
prasto džiaugsmo. Konstatuo-.
‘darni faktą jo visą reikšmę 

l’politiniu bei ekonominiu žvil
gsniu paliekame išspręsti ar

simos ateities istorijai.
|r Šiandieną Chicagos lietuvių 
(kolonijos susirinkome pereik-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MODERNIŠKA
ELEKTRIKINĖ
SKALBYKLA

1936
Sutaupo laiką ir 

Parsiduoda

*1.00
į savaitę. 

Kainos nuo

*34.50
iki

*99.00

pinigus.
po

žiamas

GARBĖ IR PADĖKA
militarizmas. Šios šalies obal- ,*ti Suv. Valstijoms savo dė-

vilnietiškas nusistaty
mas. Kas yra vilnietiškas nu
sistatymas? Tai nepalaužia 
roas įsitikinimas, kad lietuvių 
tauta tvirtai siekia to, kas 
jai ištikrųjų priklauso; tai y- 
įa aiškus supratimas, kad nė 
Lietuva be Vilniaus, nė Vil
nius be Lietuvos gyventi ne-

gį. Tačiau tų jėgų augimui 
ir stiprėjimui daug padės vi- 

' sos tautos sukrutimas organi
zuoti didžiąją dvasinę atsar
gą, kuria jie galės atsiremti. 
Tie trys milijonai Lietuvos 
žmonių ir josios išeivių, kada 
jie bus susijungę į Vilniaus 
Geležinį Fondą, ir bus toji ga-

Prieš 146 metus, laisvę my
linti Amerikos gyventojai 
jausdami sunkią svetimo jun
go naštą ir jų dvasios slopi
nimą, pasiryžo tapti nepri
klausomais ir laisvais.

Kolonijų atstovai kongrese 
liepos 4 d., 1776 m. paskelbė 
savo kolonijas Suvienytų Val
stijų nepriklausomą Respub
liką. Laisvės varpas garsiai 
užgaudjė nepriklausomybės pa
reiškimą, jo balsas buvo gir
dimas netik kolonijose, bet ir 
visame pasaulyje. Gyventojai 
ėmė ginklą rankon ir stojo

____  ' sis buvo, kad kiekviena pa-i kingumą ir ištikimybę. Tačiau
O tėviške! koks mielas kraš-|VPr^ta tauta, didi ar maža, ,vis-dar klabenkime, prašyki- 

tas, taptų nepriklausoma

.lingoji dvasinė jėga, priduo-, kovon su galingesniu ir skait-
gali; yra tai tvirčiausias pa-j dant i jėgų bei drąsos ir mūsų 
siryžimas nesigailėti nei dar-! kariams. Ji taip pat privers 
bo, nei aukų, kad tik Tas di-1 visų pasaulį pagerbti nedide-

krau-lingesniu priešu. Daug 
jo pralieta ir gyvybių paau
kota ant laisvės aukuro, bet 
ne veltui. Jungas numestas, 
laisvė iškovota. Šalis tapo de- 
mokratinga respublika, kurio-

vien eiti ir dirbti. Kai ši są-' sų broliams vilniečiams bus je šiandieną kiekvieno asmens 
lyga bus pilnumoje įvykdyta,' labiau pakeliama sunki oku- politinės ir civilės teisės yra 
tai Vilnius neabejotinai grįš pantų uždėta našta, kada jis ' saugojamos ir gerbiamos.

Kurio taip netekau ūmai.— !va
To neišreikš nei vienas ras- ] 

tas.(
Tą pasakys vieni jausmai...
Kada, o brangiausia! tu bū-
O bočių žilų vargus atsimi

nę.
Širdyj atsidus ir, kaip reik, 

paguodos ?
Štai, mums besvajojant, 

1914 metais ištiko didysis pa
saulinis karas, į kurį laikui 
bėgant ir Suvienytos Vaisty
tos įstojo, kad apsaugojus pa
saulio demokratybę, kuriai 
gręsė monarkinių valstybių

ir lais-^ne, kad Suv. Valstijos padė- 
valstvbė. Pasinaudodama tų Lietuvai atgauti mūsų sos- 

sio didžio karo laikotarpiu, tinę Vilnių ir uostą Klaipėdą. 
Lietuva pasiskelliė save ne- Amerika supras mūsų teisin- 
priklausonia valstybe. Viena gus reikalavimus ir vėl tars

te. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko radio programai: 
WAAF. 920 k. Nedėltcniis nuo 
vai. iki 5:30 vai. po pietų. 
WHFC, 1 420 k. Ketvergais nuo 
vai iki 8:45 vai. vakare.

dysis tautos tikslas būtų at
siektas; yra tai, pagaliau, no
ras ir sugebėjimas visiems iš

ies skaičium, bet galingas sa
vo dvasia ir vienybe tautas. 
Lygiai ir pavergtiesiems mfi-

Lietuvai. patys matys laisvuosius savo
J Vilniaus Geležinio Fondo brolius 

darbą visus raginti yra leng
va ir malonu, nes čia reikalas 
didis, idėja aiški, o galimu-
mas taip pat visiems lengvai ties.
prieinamas. Juk keli centai ! Mū«ų 

IVilniaus pasui ir Ženkleliui

tėvynėje besiburian- 
čius jų vadavimo reikalams. 
Mūsų žygiai jiems priduos 
kantrybės, stiprybė? ir vil-

didvyriai Darius ir 
Girėnas praskynė dausų l:e- 

tautos arams ir karžy- 
ikoti ir biedniausias mū-' giains visose mūsų tautos gy- 

brolis. O iš tų centų su lai- j veninio ir kūrybos srityse, 
ku susidarys milijonai, kurių ,Tačiau, kol naujų karžygių

u toki pinigai, kuriuos gali
I

pagalba galėsime varyti labai 
įimtą, labai platų Vilniaus 
vadavimo darbą. Tr pasirodys 
tada, ką gali graži vienybė, 
kad ir negausingos, kad ir 
neperturtingos tautos. Juk ti
kslingai mūsų Vilniuje pavar
totas litas ten dešimtim, o

|'.kaltais net ir visu šimtu už
auga. Toks skaičiavimas pats 
savaime kyla kiekvienam, ku
ris gerai žino Šiandienines 
skurdžias Vilniaus krašto gy
veninio sąlygas ir mūsų va
romo politinio Vilniaus dar
ini ypatybes.

Tuo tarpu Vilniaus Geleži
ni? Fondas gyvena savo jėgų 
auginimo bei brandinimo lai
kotarpį: Kiekvienas sveikai ir 
dorai išaugęs žmogus, kiek
vienas protinės bei dvasinės 
kultūros žygis, kiekvienas kū-

kautvnių laukuose pareika 
lauš mūsų Vilnius, reikalingi 
jau ir dabar ištisi kadrai dva
sios dirvvrių, pasiryžėlių, ku
rie visomis jėgomis atsidėtų, 
rodos, nedideliems Vilniaus 
darbams — rinkti Vilniaus 
kovai naujus talkininkus — 
platinti Vilniaus pasus tr že
nklelius. Tai negarsingas ir 
nedidingas, tai kruopštus dar-

Šios šalies demokratybės ir 
lygy’bės principai sutraukė 
čion iš visų kampų pasaulio 
milionus laisvę mylinčių ir 
geresnių sąlygų jieškančių 
žmonių, kurie laisvės skatina
mi panaudojo savo talentus 
ir gabumus kurdami didžiau

si laiminga?
Kada-gi kvėpuoti galėsi len- 

I . gviau ?
Kada-gi ant tavo išartor 

ĮF” krūtinės
Liuosybės dainutę vaikai 

T užgiedos ?
šią ir turtingiausią Respubli
ką, kuri mums lietuviams, bė
gant nuo vargo prispaudimo 
žiaurios meškino letenos, su
teikė prieglaudą.

Mes čion radę sau laisvę ir ; 
laimę, rūpinomės, kad ir mū
sų broliai likę Lietuvoje to

Augkit Su Mumis! ’’
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
ME, kviečiame jns atsinešti 
■avo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange ;j 
National Bank

I9th PI. and Halsted St
«**»***»i**»**<»»»*»»*«»'

bas, bet darbas išganingas ir paties atsiektų savo Tėvynė-
našus savo pasėkomis. Tau
tai reikalingi ne tik arai, ku-

je. Toli būdami nuo savo gim
tinės šalies, savo mintyse ir

įie padangėmis skraidytų. Jai širdyse ne syk} atkartojome ' 
(lar labiau Teikalingi eiliniai poeto Vaičaičio žodžius: 
darbininkai, pasiryžėliai, ku
rie tautos meilę bei pasiau
kojimą brolių reikalams neš
tų ir į turtuolių rūmus ir var
gdienių lūšnas.

Tegul ši Vilniaus Geležinio 
Fondo diena sukels būrius tų

kruopščių darbų didvyrių ii 
pastūmės juos į reikalingiau 
sin ir naudingiausią tautos 
darbą. Tegul ši rugpiūcio 27 
d. nepraeina mūsų aukomis 
nepažymėta. Tsb.

DRAUGO’ 
Labor Da y

PIKNIKĄ
Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m.
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

EMIL DENEMARK
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848*60 OGDEN 
AVĖtfUE

paauko.lt


Atgal į Seattle. — Žymus lakūnas Joe Crosson su lėktuvu, kuriuo is siaurės 
Alaskos į Seattle, Wash., parvežė lėktuvo katastrofos aukas — \\ ik*y 1 ost ii 
AVill Rogers. Jiedu patys iš Seattle išlėkė į šiaurės Alaskų, o atgal parvežė kitas 
lakūnas. (Acme Photo)

DRAUGAS Antradicnib, rugp. 20 d..

bonus, kun. A. Vaškelis ir i mokėjom iki 23c už gorčių, 
mes, rodos, keturi, sudarėm Apie Los Angeles esamieji

j Atlanto 
Išvažia

vom visai dienai ir parvežėm 
žuvies, bene 800 svarų. Žiūrė
damas į l’aeit'iko vandenynų, I 
prisiminiuu tų įdomią žuva- 
vinio dienų ir norėjau būti su

SUCH IS LIFE—
“tymų” išvažiuoti 
vandenynų žuvauti

šuliniai .— versmės gusolino, 
aprūpina čionykščius gyvento
jus pigiau gasu. Pigus gasas, 
dar pigesnis mieste “parkin
gas”, vilioja apsigyventi tu
ristus bent savaitę - kitų. 

Būdami ijos Angeles, mes

Po 10 Meto Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

Kitas Įdomybes Žiūrim?

Iš Hollyvvood Bowl grįžo
me, neišklausę “Simphonies 
under tbe Stars” koncertą 
taip, kaip tikėjomės. Vieta, 
tiesa, yra puikiai įrengta ir 
talpina daugybę žmonių, bet 
už pusę dolerio nepatartina 
lipti penkis šimtus pėdų į ka-

— 2J200Aukščiausia vieta 
pėdų. Visur išvesti geri keliai 
pasivažinėjimui. Keletas vieš-

ta pačia draugove čia žuvau- ir stengėmės aplankyti nors' 
ti. (lai būtume pagavę žuvį' tolymas, bet įžymesnes vie-! 

I 450 svarų!... tas. Ir Santa Barbara, buvo:
Paeitiko vandenyne žuvau- viena iš tų įžymesnių vietų, 

i ja daug žmonių. Jie nusiper- Prieš 10 metų mes jų atlan
kom griūvėsiuose, o dabar ji 

: nai išvažiuoja į vandenynų, j jau atsistačius! O gražus, nors 
; Teko mums pastebėti, kad kai 1 įr nediktas miestelis, (lyven- 
i: kurie žuvautojai parsiveža po ’ tojų jame apie'40,000. De-1 

šimts metų tam atgal, Kaip

. ka tikietų už 50c. ir visai die-

keliasdešimts svarų žuvies. 
Kiti negali panešti prižuvau- 
tus maišus. į Catalina važiuot

tik šiuo laiku — liepos mėn., 
Santa Barbara ištiko didelis

žuvaut yra perbrangu. Vien žemės drebėjimas. Miesto ce- 
kelionė ten ir atgal laivu, kai- ntre sugriovė keletu aukštes- 
ruo.ja $3.00. Galima nuvažiuo- nių namų ir porą dangorėžių. 
ti pigiau, bet mažais faivu- Dabar nuvažiavę mes nebera- 

ais, su kuriais važiuojant dom aukštų namų nei dango- 
rtitai apsergi jūrų liga... rėžių. Viso, tik vienas tebe- 
Maudytis Catalina salos pa-1 stovi užsilikęs nuo ano Žemės

i.

kraščiais, galima apskritus 1 drebėjimo. Šiaip, visi biznio
metus. Žiemų oras būna ma- j namai yra vieno aukšto, išskv-) 

, ionus, šiltas, gaivinantis, o va-1 rus keliolika dviaukščių. Na-į 
mai švarūs gražūs, modernia- Į

TW0 mornings afteb

lutai kasdieną. Mes ir-gi at- to! Žiūrėk, — rodo į vienų, 
laukėm. Kiek aš atsimenu, po juk tai Antanuko garažius di- 
dešimts metų, daug kas atre- dėsnis.
montuota. Ne tik akims, bet i — Dėlto stato mažus ir že-

sarę. — vėsokas. Karštų die
nų retai pasitaiko. l’aeifiko į kį ir turtingai išpuošti. Kran-..... . , ,

. ir sielai yra peno... linus, kad per žemės drebėii-“tavorais 1 ■ 1 ,Jj vandenynas mėgina vėsinti 
I gamtų vienoda temperatūra.
Į Gerai turtuoliams, kurie ga
li mėtyti pinigus 
pasismftginimams be atodai
ros, bei mums, paprastiems 
skruzdėliams, tokios ekskur
sijos į Catalinų, ar kitur, yra 
neįkandamos. Mūsų kasa dar

tuvės brangiais 
išsipuošusios, o restoranuose 
nei kandama mėsa...

įvairiems Tai ne Los Angeles!...
Santa Barbara surasta 1542 ! 

m., o užvardinta tuo vardu 
per Sir Francis Drake 1602 
m., nes jis kaip tik 4 gruo
džio, kuomet išpuola šv. Bar
boros diena, aplankė tų vie
tą. Šv. Barboros vardas, bu-

Miestas atsistatęs ispunų ar- ’ nių nesugriūtų, — paaiškina
valgiai 1 hitektūroj. Dauguma senų Ca-1 jai “Dėdytė”. Dideli namai 

” I lifornia miestų ir miestelių 1 užgriūtų. O tokie — jeigu ir
išvaizda primena Ispaniją. Kai j užgrius, nieko! Geras vyras 

į kur tarpe ispaniško stiliaus | visų namų ant pečių užsidėr 
namų, įsiskverbę amerikoniš-‘ nusineštų...
ko tipo “liausos”, tik gadina į tus daugiau)

Catalina salos pakraščiuose j tuščia... Pasiskaitę literatūros 
sugaunama daugybė visokios , apie tokį žemiškų rojų, mes
žuvies, tarpe jų, garsioji Tuną Į nutarėm geriau aplankyti Sa-.Vo ispanų priimtas kaipo jfl. 
Lsb, kuri sveria (sugauta) į nta Barbarų, kuri yra į žie- reiviu ir arkitektų patronas, 
nuo 80 iki 250 svarų. JI sun-. mius nuo Los Angeles, už a- iSanta Barbara var(lu užvar

dinta miestas, misijos, apskrikiaušiai pagaunama. Tai bra- j pįe 80 mylių.
ngi žuvis. Lietuviškai, ta žu-; Santa Barbara

1 vis vadinsis — marių višta, 
bučių ir viešbutnamukų ' isa': patartįna nusipirkti dėžutė ir 
dos laukia atvykstančių pore- paragauti tos “slaUnios” vis
lių. Daugybė motorinių ir , .
šiaip valčių tupi vandenyne iri ...... v. , , 1 •,, ; . v ... v Žuvininkai čia randa daugbile valanda pasiruošę sliauz , , .....1 , *, ... . ! malonumo. Kai kurie pagau
ti apie salą. Automobilių ir' . .... .....r— r.--------- ---- — r—,e ,__ f . . ... na žuvį iki 500 svarų svorio.

, ai- * i- i r i i 1 autobusų ir-gi su minkštom .Iną... Aliestas pavede dalį kai-1 ..... „. . Tiems, kurie mėgsta van-
sedvnem laukia pasazienų. Y- . x ,. . ..... dens sportų ir maudynes, Ca-ra restoranų, cate ir didžiulis , , ..... . . . tulma sala yra ideališka vie-casino. lame casino kai kasi. ..... . A.... . . .. . ... ta. “Dedyte” mėgsta maudy-1paisdvkauja lošdami visokius ,. . .. , , . . .. ... . ... , ,, , i tis, žuvauti, bet dabar įssi-Iazortimus losius: ruletka, ko-1

tys ir kanalas.
Misijos įsteigta 17S0 m. irPrisipylę 8 galionus gaso 

Santa Monica, ims jiaokeaniu,!buvo dešimtosios Califor-

reginį... ' l1
To krašto medžiai, gėlės, 

krūmai ir visa gamta, rodos, 
prigimta ispaniškam stiliui.
Žemi, raudonais stogais na
mukai gelsvai nutepti, neat- Tel- LAFayette 7«60

PLATINKITE “DRAUGA”
LIETUVIAI DAKTARAI:

no, kuriame tik “čipmonkės” 
gyvena ir uodai vandenį ne
ša ir ten dailės patriotai įtai
sė atviram ore milžiniškų ko- j 
ncertų salę.

Koncertų būna įvairių: si-i 
mfoninių, operinių, balerinių, 
foloinių, cboroinių, 
nių, smuikoninių ir kitokių

puikiu plačiu vieškeliu Nr. 3, 
patraukėm į žiemius Califor
nia, o ypač apie Los Angeles, 
galima važinėtis labai pigiai, 
nes gorčius gasolino, tekai
nuoja 13 ir pusę cento. Tai 
ne Arizona, New Mexico, kur

nia žemėj. Jos ir dabar tebe
stovi ir savo puošnumu vilio-

rodo gyvenamieji rūmai, bet 
taip yra. Nors jie žemi, bet 
erdvūs. Kai kurie net keli su
jungti į vienetų. “Tetytei” to 
k i namai nepatiko.

— Ir kodėl toj Kalifornėj

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

rengęs kelionėn, užmiršo pa
siimti “batliing siūtų” ir me

ilias ant jos kojų įkėlė, tūlas
iJnan R. Cabrillo 1542 m. iri AS ir’«i n,ėKstu žuvauti, 
iškėlė portugalų vėliavų, na-!Kltado* teko žuvauti Wor- 

Ka.p 19 liepos, koncertavo .ja-|vodindamas tų salft San yal_ 1 cester, Mass, ir pernai, bū- 
vador. Cabrillo rado čia pasi- įllunt A Urįtain, Conn. Kle-
turintį indijonų kaimų, kurio ------------- --------- --------- -----------
gyventojai skyrėsi nuo konti-1 SUSTIPRINA NERVUS IR 
nento indijonų. Jie buvo dau
gumoj žvejai. Kai kurie tur- SVEIKATĄ

Seka ileil'tz (smuikininkas), o 1 
20 — pianistus Ernest Shel- 
ling. Gi 18 — buvo baletas 
“Fiesta de Bodą” (by Carlos 
Homero). Atidarymo dienoje 
kalbėjo gubernatoriaus atsto
vas, kurį gerokai “apšvilpė”.. 
ITežiira delko taij> elgėsi pu
blika, bet ne-gi iš 18,000 gali 
būti visi vienminčiai šimpa

rtos ir kauliukai.
Catalina salų atrodo ir per

DK. VAITUSH, OPT.

AKIŲ

,. ... NUGA-TONE sustiprina nervus. r>&.tingesnieji dėvėjo manų llū- ‘also apetitą, stimuliuoja pik norma-
m l-oili ! Jl.įk? ve,kimo virškinimo organus, už-10 Kailį. tikrina ramų miegą, Ir pataiso abelna

u v oi kata

tiznloriai demokratams, ar 
respublikonams...

Los Angeles miesto centre 
nieko įdomaus. Važiuojam į 
San Fedro. Paprastas uostus. 
Nieko įdomaus. PasuKom iš 
San Fedro į \Vilmington. Iš 
čia plaukia laivai į Catalina 
įsiauti. Mes n ngiamės į tų sa
lų važiuoti, nes rasim žemę 
chieagiečio William AVrigley, 
Jr. Jis nusipirko tų sulų 1919 
m. ir įsiruošė ten gyventi pui
kiam palociui ant kulno prie ' 
Avalon. Sala puikiai įrengta i 
vasarotojams ir turistams. Ji 
yra 22 mylių ilgio ir nuo pus- 
mylio, iki septynių ir pusės 
mylių pločio. Sala kalnuota.

Ilgainiui, ta sala pateko Me-
Įxico valstybei, o vėliau ėjo
i iŠ rankų į rankas, kol 1919 m. i)*l » • • •nupirko jų garsusis kapitalis
tus “čuingamo karalius” Wri- 
gley...

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging rtiem- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and

Cain? Tbey should 
now that Lydia 
E. Pinlcham’s Tab- 

lets rėlieve peri- 
odic paini ana dis- 

eomfort. Small aize only 25 centi.
Mra. Donie WiUiam> of Danville, 

Illinois, sayi, “I had no amhition 
and waa terribly nervoai. Your Tab- 
le»« helped my perlods and built me 
up.” Try ihem neit month.

TABIET5

LIETUVIS 
OPTOM ETK1OA1.L Y 

SPECIALISTAS
Palengvina ukiu įtempimą, kuria 

erti piibšaatlml g&lvoa akaudšjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

. mo, skaudamą aktų karšt}, atltalao 
PAGELBSTI IIEMS ĮGYT 1 i«“"P»re<yatą Ir tollregystę. Prlren- 

—•»-------------1 “ * gia teisingai akinius. Vieuoae atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromaa su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das. Spectal* atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Krelvoa akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedšlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

sveikatą.
NUGA-TONE Jau yra vartojamas 

per 4 5 metus, per tą lalkoi.ui.l ils
' ir°H»,u«iS *abttl silpniemsIr liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE 
laislduoda visose valstinyčtoj... Gau
kite tikrą NUGA-TONE. nes Jok, ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių 
__u žk B m o Imk 11—U O A - 80 L 
80 Idea'l', LJuO8uotoJą vidurių 25c ir

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

3

njuhtck
noslack
pillino

ALVVAVS UHIFORm 
.. Df PENDABLE

25 ouncei for 25*

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

'A

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastehėkit 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

ja turistus, kurią lankosi ši- tokius mažuliukus namus sta

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office

PROspeet 1028 2339 S. Leavltt 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 Appolntment

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 66 39

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

Tel CANai <131

DR. G. 1. BLOŽIS
DR. STRIKOL’IS (
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos |

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUIeva.rd 7 820
Namų tel. PROspeet 1930

OENTIFlAS
2201 \Y. Cennok Road 

(Kampas Leavltt 8t.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANai <122

! DR. S. BIEŽIS
t GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
* 2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
Sleredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Tai. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTLSTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
ari i 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir <—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2 343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6t30-8:3o'
756 MEST 35tli STREET

—:-------------------

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ.. Cor. Franclsco 

Tel. offlcc I-af 8650: res. Vlrg. 0669

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
"OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILU 
OFISO VALANDOS:

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 MIDwajr 2 s 80

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4«31 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 0994 
Rez.: Tel. FLAza 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 tr 7-8 v. v.

Nedėllomla nuo 10 Iki lt dieną

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 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 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS ,

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paneį., Sared. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GKOveblU 0617

<924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANai 04<2

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart]

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gvdvtojas ir Chirurgas 

‘0FI8A8 IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 19 rytais — 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p p.
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
BAXTER’S

PIRMAS LAWN GARO 
PARTY

VVAlERBURY, Conn. — 
i er Žolines labai sėkmingai 
praėjo mūsų parapijos pirmas 
parap. kieme kortų vakarėlis. 

,t Susirinko kiek, tik buvo ga
lima sutalpinti. Iš žymesnių 
svečių matėsi: Broniškiai, Ke- 
nausiai, Sapranai, adv. Balan
da, Ališauskas ir kiti.

Vakarui aukojo: J. Bendle- 
ris $10; po $1.00: A. Bendle- 
riūtė ir G. Miknaičiūtė. Po 
•pyragų šios geraširdės mote,-; 
rys: M. Baranauskaitė, E. Bra- 
zatė, V. Bradunienė, J. Mar- 
eh'ienė, M. Colney’ienė, T. 
Pelininkienė, V. Selenienė, A. 
Petroškaitė, M. ir N. Plangiū- 
tės, M. Dovidaitė, F. Hill’ienė, 
J. Parnarauskienė, M. Var- 
čūnaitė, H. Sobrinskienė, M. 
Miknaitienė, M. Senkūnienė, 
V. Šukaitienė, M- Jaeobs’ienė, 
A. Sugždinifitė, A. Aleksaitie- 
nė, M. Andrikienė, M. Balan- 
dienė, J. Brogienė, A. Riee’- 
ienė, J. Bružienė, M. Brazaus
kienė, A. Bronskienė, C. Du- 
bauskienė, V. Pubauskienė, J. 
Dubauskionė, A. Francis, E. 
Prisavavgiūtė, N. ir M. Kai- 
iiūtės, F. Galgot, N. JenuŠai- 
tienė, J. Jenušaitienė, A. Bar
kauskienė, J. Laskienė, J. La-

»

i

I

wsonienė, Al. Matukaitienė, M. 
Verseckienė, O. Dvileskienė, 
O. Gelbogienė, V’. Kenausienė, 
B. Kenausienė, A. Kankelienė, 
E. Kopiešienė, A. butkiūtė, C. 
baurynieno, Frank Moore, JSa- 
pranienė, Mis. Muclilight, Ra
dvilienė, J. Romanienė, M. Ru
gienė, ,1. Stanislovaitienė, ,T. j

MFF AND DANNY ARE now 
HELD CAPTIVE IN THE OLD 

ĮSTOPA6E ROOM OF THE PIRATE SHjp|

H0W ARE y^ALL RIGHT I
YOU, BIFF Z/GUESS/ THAT 

MUGG SURE
SOCKED ME VVITH

“THAT GUN//_ »"• • •

•NTI
TL THIS IS A^|

PICKLI
IN t

ITHOSE. DIRT// NICE 
PATS TO BE IN
YET •S NO TELLING

WHAT THEY DID TO 
SALLY AND JO? 

WE*VE GOT TO 
GET OUT OF HERE 

SOME WAY /

HEY BIFF, 
THERE'S AN 
OLD KNIFE 
STICKING OUT 
FROM UNDER 
THAT CAN VASS,

, I GOT ,
AN IDEA.'

' 1F L CAN 
rONLY VVRIGOE} 
OVER AND

te

«S'

Stokienės, ,J. W. Stokienė, J.
( Urbienė, O. Vaitukuitienė, G.
J Stokienė, A. Vitortienė, Mrs. 
B. W hite, M. Zailskienė, Mrs. 
P. Farr, O. Zabelskiūtė, A. 
Patašiūtė, K. Kintaitė, Čepu
lienė, S. Geruliūtė, Mrs. Gra- 
bles, Karvelienė, J. besunai- 
tienė, H. Majauskaitė, M. Ma
žeikaitė, E. Pucetaitė, M. ir O. 
Stoknaitės, Augustauskienė, 
O. Barkauskienė, O. Diuiisavu- 
gienė, Veturienė, J. Žiburie- 
nė, O. Geeionienė, Karinaus- 
kienė, U. Seresinskaitė, O. Sta-i . ’ .

.seliūnaitė, John Stokienė, A.
Jurkūnaitė.

I Visiems ir visoms aukotoja- 
' ms-oms ir darbininkams kle
bonas ir komisija širdingai dė- 
1 koja, taipgi baSalette tėvams, 
kurie paskolino elektros reik
menų.

Pag-erbė kun. Biskį 
Vaterburie.čiai lietuviai ku 

nigu pagelbininkų turimai*- 
nų, jaunimo mylėtojų kun. d- 
rų Biskį. Jo gimtadienio pro
ga, gerieji prieteliai surengė 
“birthday party’’. Puotos ini-

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

SEPTYNIOS DIENOS 
į Lietuvų

BREMEN 
EUROPA

Ekspresinis traukinys lankiu prie 
laivu Urenierliav<iic Ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KI.AII’FOĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais luitais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais Iš Hamburgo
•

Informacijų klauskite pas Vietini 
Agentą arlta

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Včsutoe, Automobilių, 

Stiklų lr tt

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS- YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RASTIKKJK

k|
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By Bob Dart
r\-THERC f t 
G-GOT IT B BIFF /I 
HCLD OUT YOUR 
HANDS AND 
I'LL CUT THE

-AN DANNY AND BIFF GET 
FREE IN TIME TO SAVE 
SALLY AND JO , FROM HARM 
INTHE PI RATE *S HANDS ZZ

eiatoriui buvo \Vaterbury stu
dentų kuopa. Vakaro vedėju 
buvo senas mūsų veikėjas J. 
Dubauskas. Puotoj dalyvavo 
ir kunigai: Gradeckas ir Kil
pas.

Linkime kun. Biskiui ir per 
kitas gimtuvių sukaktis būti 
pas mus — AVaterburyje. Il
giausių metų!

Ipę; mat norėjo teisingesnės, 
kontrolės. Rėkta, baubta ir a-; 

įpie 400 dol. nušmugeliuota.

Po to faito praėjo keturi i 
mėnesiai ir vėl skandalas: be
ndrovės nariai pasekė kupiš-

Mažai kam AYaterburyj ži
nomas V. Saulis išvyko į Ma- 
ryknoll, Ne\v York, kad tapti 
broliu - vienuoliu. Tai aukštas 
ir labai gražus pašaukimas. 
Sveikiname! Kas daugiau pa
seks gražų V. Saulio pavyz
dį ? Galima įstoti ir į lietuvių 
Tėvų Marijonų kongregacijų. 
Ir jiems labai reikia darbini
nkų. baSalette tėvai jau turi 
G, ar 7 lietuvius brolius.

CICEROS 2INI0S
Rugp. 10 d., b. Narus (Na- 

ruševičia) susituokė su B. Ka- . 
smauskaite. šliūbas buvo la-! 

kūnų gaspadorių, kad jis šin-' bai iškilmingas. Bažnyčia bu
kuoja į savo kišenių. Nuo na
mo nuomos per keturis mėne
sius esųs kolektavęs į savo 
kišenių virš 40 dol.

Mėnesiniam bendrovės susi
rinkime nariai kėlė klausinių 
ir reikalavo išrinkti komisijų 
patikrinti kupiškėno kišenės 
raportų. Pirmininkas su direk
torių komanda neleidžia. Na-

vo išpuošta palmėmis ir gėlė
mis. Duok Dieve, kad ir gy
venimas toks būtų gražus.

Šiandie, rugp. 20 d., 8 vai. 
vak. biuosybės vet. įvyksta 
hnprovement klūbo mėnesinis 
susirinkimas. Visi laiku susi
rinkite. Daug dalykų turime 
aptarti.

vo dženitoriaus darbų viešoj 
mokykloj. Nors daug Buvo 
kandidatų tam darbui, bet 
lietuvis laimėjo. Gero pasise
kimo. Rap.

DĖMESIO L. V. DAINOS 
CHORO NARIAMS

Trečiadienį, rugp. 21 d., šau 
kiamas svarbus b. V. “Dai

t
rių tarpe kyla nepasitenkini- |
mas, kad direktoriai turi kokį I vRuSP- 17 d. po piet elektros 
biznį su kupiškėnų gaspado- u^Iuuštas jaunas \aikinas, J.

Keturakis, 1525 So. 51 Avė. 
Velionis per neatsargumų pa- 

■I ai va kaip Norwoodo lais- jįeĮg elektros vielų. Ugnege-

11U111.

Šv. Vardo draugijos puoš
imuose kambariuose kas pir- 
; madienio vakarų įvyksta kor- 
Į tomis lošimo kontestai. Susi- 
• renka daug ir jaunų ir senes
niųjų lošėjų. Kontestai, tur- 

' būt, tęsis visų žiemų.

SOCIALISTU - BOLŠE
VIKU PEŠTYNĖS

NORVVOOD, Mass. — Jau 
virš metai, kaip paveržė vai- 
dovybę iš bolševikų kupiškė
nai “socialistai“ ir pasirinko 
“aukščiausių idėjų“ — iipo- 
pulerizuoti dabartinį biznį — 
karčiamų. Dirba išsijuosę; re
nka, traukia į savo varžų dau
giau gėrikų.

Praeitais metais toji grupė, 
kaip jie save vadina, “apsi- 
švietėliai“, esu pragėrę apie 
3 tūkstančius dol. Tai buvęs 

ibiznelis! Ir tie, kurie stovėjo 
arčiau to biznelio, esu, žebra- 

’vojo į savo kišenų. Mat, gas- 
padorius ir direktoriai ben
drovę diktuoja taip, kaip esu 
kišeniui tinka. Tuo klausimu 

I jie yra turėję kelis faitus ir 
direktoriai nugalėjo tų gru-

vamaniai šviečia savo biznio 
kromelį.

Prie bačkų biznio nereikia 
ir “apšvietos“. Na, ir du gu
druoliai praveda savo gudry
bę, kati reik pameškerioti iš 
mūsų tarpo žmonių. Ir, va, du 
mūsų žmonių jau liko apgau
ti — įtraukti į tų biznio bučį.

Kurie liko taip prigauti, tu- 1 
ri sustoti nešę savo sunkiai 
uždirbtus centus. J. P. S

šiai mėgino atgaivinti, 
nieko negelbėjo.

bet

ū iRugp. 17 d., Cicero palietė 
smarkus lietus. Vanduo apsė
mė beveik visus skiepus (beis- 
įnentus). Kai kuriems daug 
nuostolių padarė, o darbo visi 
turėjo kol išsausino.

P. šatkus, 2 precinkto Ka
pitonas (conniiitteeinan), ga-

A. T A.
AGOTA RĖKIENĖ
(I*o tėvais Jmozaiiniūtė)

mirė .rugp. 18 d. 1935 nu 2:30 
vai. ryto, sulaukus puses am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Rėd., 
Seinų apskričio. Karčiamiesčiu. 

Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Ignacą, du sūnų Vincentą 
ir Juozą, dukterį Antaniną 
Kazlauską, žentą ir anūkus ir 
dukterį Joscphinc, brolį Joną, 
brolienę ir brolio vaikus, dvi 
seseris Rozaliją Zalkauskienę 
ir Oną Braslauskienę ir šei
mas ir gimines. O Lietuvoje 
sūnų Petrą, marčią ir anūkę, 
seserį Viktoriją Barkauskienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1840 W. 
Wabansia Avė. Tel Armitage 
5870. Laidotuvės jvyks Trečia
dienį. rugp. 21 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta į šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydčta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyra-. Sūnūs, Duk
terys, Brolis, Seserys ir Gimi
nės.

laidotuvių direktoriai La- 
chawicz ir Sūnūs. Tel. CANai 
2515. 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
lp

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

PjUIDIKLV DntBZJAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
Barnių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiąją vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PKN8AOOLA MII 
BELMOMT MM

Offlnei HILI4IDB MM 
Vtneaat BoaaUl. seor.

nos“ choro susirinkimas Jas- 
nauskų salėj, 2239 AV. Cermak 
Rei., 8 vai. vakare*. Kuro val- 

(dyba prašo, kad visi choristai 
atsilankytų skirtu laiku, nes 
bus nagrinėjama ateinančio se
zono pratybų reikalas. Pagai- 

, daujama, kad choristai atsive- 
'stų naujų narių.

Choro korespondentas
i --------------------
• PLATINKITE “DRAUGĄ”

A | A

STEFANIJA
BORTKIEVIČIENĖ

• nirė rugp. 17 d. 1935 m., 10 
vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskr., 
Šidlavos parap., Rekščių kai
mo. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
8uvo mylimą vyrą Joną, du 
sūnus: Pranciškų ir Joną. mar
čią Viktoriją ir anūke Sonia, 
brolį Feliksą šukštą, seserį Bro- 
nislavą ir švogerj Fred Moh- 
field, švogerj Stanislovą Bort- 
kiewlcz.

Kūnais pašarvotas 4606 So. 
Mozart St. Tel. Lai. 8692. Lai
dotuvės įvyks seredoje. rug
piūčio 21 d. 1935 m., iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Pan. ŠvenČ. 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kilpines.

Nuoširdžiai kviečiame' visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Sūnūs, Bro
lis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Tel. 
YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. Liulevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
J. F. ftadzios
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayctte 3572

3319 Lituanica Avė. 
Plione YAEds 1138

3307 Lituanica Avc. 
Phone BOUlcvard 4139

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

C68 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lacfcmicz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
l’hone Canal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS I)IEN.t\ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIEN IŠVYKSTA 

ATOSTOGŲ
BRIDGEPORT. — Jonas P. 

Evaldas, Keistučio spulkos ve
dėjas, 840 W. 33 St., šiandie 
išvyksta vakacijų. Važiuoja 
automobiliumi su visa šeimy
na pas dėdę į farmų Minne- 
sotos valstijoj, netoli miesto 
Brainard. Ten bus iki Labor 
Day.

J. Evaldas savo dėdei ir 
jo šeimynai veža tinkamų lau
ktuvių. Jo dėdė ten gyvena 
jau antrų desėtkų metų, toli 
nuo lietuviškų centrų, bet nuo 
lietuvybės nenutolo. Todėl p. 
Evaldas jam veža didelę dėžę 
visokių lietuviškų knygų — 
religiškų, moksliškų, istoriš-

11 WARDO LIET. DEM. 
ORGANIZACIJOS PIK

NIKAS
Kviečiame visus lietuvius 

dalyvauti mūsų organizacijos 
piknike, kuris įvyks rugpiū
čio 25 d, Shady Tree grove

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rugsėjo 2 d. — Dievo Ap- Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa- 
vaizdos parap. rap., Spring Valley, III. ir

Rūgs. G d. — Šv. Juozapo Šv. Antano parap., Kewanee, 
parap. ; III.

Rūgs. 8 d. — Gimimo Pan.

! Jankauskas baigė vaistinin- 
| kystės mokslus. Dirba vais- 
Į tinėje.

Gyd. Jonas Zekas atidaro 
savo ofisų Waukegane. 

i Jaunieji profesijonalai yra

ŠĮ VAKARĄ PRASIDEDA 
VISy ŠVENTŲJŲ PARAP.

' KARNIVALAS

Šv. parap.
Rūgs. 15 d. — Aušros Var

tų parap.

lankę šv. Baltramiejaus para
Kitos parapijos, k. a. Chi-’PD08 mokyklų ir yra Į ^Lbadi

cago lleights, III., Rockford, kilojanti katalikai.
III., Waukegan, III., Westvillę,
III., Kenosha, Wis., Mihvau- Šv. Baltramiejaus draugija 

Rūgs. 17 d. — Nekalto Pras. kee, Wis., Shebolgan, Wis., ron£’a piknikų, sekm., rugp.
(Spaičio darže) prie Archer 1^- ParaP-
Ave. (dvi mylios į vakarus 
nuo Kean Ave.) Bus gera mu
zika.

Kurie neturi kaip nuvažiuo
ti, prašomi susirinkti prie 34 
Place ir Halsted St. Bus nu- 
vešti dykai. Trokai išeis 12,
12:30 ir 1 vai.

Rugpiūčio 22 d., 7:30 vai. Pa*aP 
vakare bus automobilius pa
radas. Prasidės nuo 34 Place

Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo
parap. (

Spalių 6 d. — Šv. Pranciš-

Racine, Wis., East St.
III., St. Louis, Mo., Sioux Ci-

25 d., Mazinos parke. Prasi- 
valandų popiet. Draugi-

Ia., Omaha, Neb., ir kitos Ja skiria vis* Peln$ IiauJai ba
prašomos pasirūpinti pasiski-

kaus parap., Indiana Harbor, rti dar neužimtas dienas, (pa- 
Ind. ' 1 'Įtartina apie vidurį savaitės)

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir iki lapkričio 10 d. ir tuojau 
Pauliaus parap., Chicago. 'pranešti šiuo adresu: kun. A. 

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus Linkus, 12259 Emerald Ave., 
| Chicago, lll. (Tel. Pullman 

Spalių 27 d. — Šv. Antano 1200).
parap. Cicero. Kun. A. Linkus

znyciai.
vius.

Kviečia

Jloseland. — šį vakarų pra 
sideda Visų Šventųjų parap. 
karnivalas prie 108-tos gatvės 

ave., ir užvardin
tas “Business Mens’ Nigbt.” 
Daug biznierių žada atvykti 
ir “padaryti gerų pradžių.’’

RADIO

tarpe Lituanica gatvės ir Hal- 
kų, apysakų ir eilių. Veža taip , gted gt PraSonie visiJ> kurie 
gi Vytauto ir Birutės didelius turį automobilius> dalyvauti, 
paveikslus. Pranas Naujokas

Tokiomis dovanomis be abe
jonės jis labai nudžiugins fa- 
rmerius ir juos labai paten
kins.

WAUKEGANO LIETUVIU 
VEIKLA

ŽINIŲ ŽINELĖS Lietuviukai išėję aukštuo
sius mokslus grįžta namo. Jie

Linkime mūsų darbuotojui 
smagiai vakacijas praleisti ir 
laimingai sugrįšti. Vietinis

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Rugp. 16 d. įvyko didelė 

nelaimė S. Šimkienei, 4G44 S. 
Hermitage Ave. Dirbtuvėje* 
paslydus sulaužė kojų. Nuga
benta į Mercy ligoninę, 26 ir 
Prarie Ave.

Linkini Šimkienei greit pa
sveikti.

Vakar į Federacijos Kon- !;a >’"nf "»"««««)« “ayje
gresų Philadelphijon išvyko 
centro pirm. dr. A. Rakaus
kas su žmna Elena ir kiti Chi
eagos atstovai.

Šiomis dienomis valstybi
nius kvotimus išlaikė 24 baigę 
De Paul universiteto teisių 
skyrių studentai. De Paul y- 
ra katalikiškas universitetas.

Prie Clark ir Chesnut gat
vių neužilgo bus pradėtas nau 

j jas pašto butas. Kainuosiąs 
$123,000.

Pp. Ogentai rengia kaul i ni
kais žaidimo pramogų rugp. į 
23 d., 7 vai. vak., savo name, 
5648 S. Justine St. Pelnas ski
riamas Šv. Kazimiero seselėms 
ir Marijonų Kolegijai. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pa- ; 
remti gerų darbų.

Tarpduryje Dosler Supplv 
Co., 1140 So. Wabash du plė
šikai atėmė iš Lulu Breken- 
rdge 600 dol. Moteris yra tos 
kompanijos kasininkė.

Kažin, ar jie giminiuosis su 
senesniais lietuviais ateiviais! souri 
Ar jie ateis į mūsų tautos dar-, A. Butkus

AVaukegano lietuvių profesijo
nalų skaičius gerokai paaugė
jo. Neseniai Tarnas Puodžiū
nas baigė advokatūros moks
lus.

Jakaitis baigė civilio inži
nieriaus mokslų. Jaunas inži
nierius šiandie dirba inspek
toriaus darbų prie kelių, Mis-

bininkų eiles su savo galinga 
pagalba? Pastarais metais

chemijos
mokslus. Dirba fabrike, Wau- 
'kegane.

Iš atostogų ir seimo grįžo 
veikėja J. Čepulienė. Aplankė 
daug gražių ir įspūdingų vie
tų. Raporteris

Už tai, kad važiavo tik kelis 
. drinksus paėmęs ir užvažuo- 
vo ant Alberto Stefano, S. Bo- 
rkovskis, 2954 Wisner Ave. 
nubaustas 20-čiai dienų į ka
lėjimų ir 100 dol. bausmės.

ATOSTOGAUJA RYTUOSE
D-ras r ponia P. Atkočiūnai 

linksmai leidžia atostogas pas 
Atkočiūnienės tėvelius Penn- 
sylvanijoj. Mano sugrįšti apie 
rugp. 27 d.

Keturi vyrai suimti pente- 
' rių unijos lokalo bute, 5444 
I Wentworth Ave. Jų automo- 
| bily policija rado ginklų. Spė
jama, kad tai sargai unijos 

| biznio agento James Dugan.

NEPAVYKO SUGAUTI 
- JŪRŲ LIŪTĄ - -

Parkų komisijonieriai pasi- 
kelbė artistams konkursų — 
padaryti projektų atmatų dė
žėms Chicago parkuose. Už 
geriausį projektų skiriama 100 
dol. dovanų.

Pranešimai
Labdarybės centro susirin

kimas įvyks rugp. 20 d., 8 
vai. vakare, Aušros Vaidų pa
rapijos salėj. Visi Labd. kuo
pų atstovai turite būti šiame 
susirinkime. Padaryta tikietai 
kuopoms. Turime svarbių rei
kalų svarstyti. Be to, artinas 

Valdybaišvažiavimas.

Primintina radio klausyto-
----------- jjams, kad šiandie 7 valandų

Parapijonai aukoja naujos vakare bus reguliaris antra- 
bažnyčios statymo fondan Lie- dienio radio programas, ku- 
tuvos Laisvės Paskolos bonus. 1 riuos leidžia ir finansuoja Pe- 
Lietuvos valdžia per 15 metų oples Fumiture krautuvė 2536 
mokėjo 5 nuoš. Dabar pačius W. 63rd Street ir 4183 Archer 
bonus ta pačia kaina atperka.. Avenue. Programoj kaip ir 
Per tų laikotarpį kuone susi- visuomet, nebus vartojami re- 
lygino nuoš. su suma. Lietu- kordai, bet dalyvaus žynius 
vis džiaugiasi pirkęs Lietuvos I dainininkai. Be to, dalyvaus 

juokdarys
Bus gražios
mių pranešimų bei visokių į- 
vairenybių. Patartina visiems 
pasiklausyti. Rap. XXX

Į naujos bažnyčios fondų 
aukojo $100 Kazimieras Šva
žas.

Šių visų savaitę klebonas ir 
komitetas po namus kolektuo- 
ja naujos bažnyčios fondan. 
Norima kuo greičiau sukelti 
pinigų. Bėglias

Uįiirukųlūt Old Cįold

“Galis Kepurė”, 
muzikos ir įdo-

AVĖS T SIDE. — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
balsuotojų lyga turės susirin
kimų rugpiūčio 20 d., 7:30 v. 
vakare, Jasnausko svetainėje. 
Visos narės prašomos atsilan
kyti.

REIKIA DARBININKŲ

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

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS 

PARDAVIMUI NAMAI

Parsiduoda mūrinis bunga- 
low. 5 kambarių, furnace heat. 
Greitam pardavimui. Nfatvki- 
te savininkų

4601 South Rockwell St.

Reikalingas žmogus prie Ti
kės darbo. Atlyginimas $15 į 
mėnesį. Dėl platesnių informa
cijų kreipkitės šiuo adresu:

JOE ZUBRISKI 
Goodman, Wis.

Jūrų liūtas, kuris prieš ke
lias savaites buvo pastebėtas 
Michigan ežero pakrašty prie 
Garv, Ind., šiomis dienomis 
pasirodė prie Govemment 
pier, Michigan City, kur su
organizuota būrys policijos, 
kad jį pagautų. Įmetus tinklų, 
vienas policininkų pradėjo žvė 
rį vilioti duodamas jam žu
vis. Buvo jau įviliojęs ir į tint 
kių, tačiau gudrus žvėris, pa
jutęs tai, peršoko per virvę 
ir nunėrė į ežerų.

Šv. Kryžiaus ligoninėj mi
rė T. Para, 17 m. amž., 4418 
S. Honore St. Praeito šešta
dienio naktį prie Davis Sq. 
parkučio jį sumušė plėšikas 
atimdamas $8. Policija ieško 
W. Smoleko alias Kruskio.

Praeitais metais Chicagoje 
nugriauta virš 2000 namų, ne
tinkamų gyvenimui ir pavo
jingų praeiviams. Chicago Sa- 
fety Council ragina miestų 
nugriauti ir visus dar užsili
kusius tokius namus.

dč/ nau/ų minčių
tCjllALONUS ŠVENTADIENIS” negreit būna užmirštas jei randasi 

-L*-B- užtektinai Old Gold dėl draugiškumo. Nes tų cigaretų puikus 

tabakas, kai puikus vynas, suteikia draugišką pajautimą. Štai kodėl 

kai kurie vadina Old Gold “jaunomis mintimis”! Old Gold rinktinis 

tabakas turi malonią įtekmę į žmogaus dvasią. Maloniai stimuliojan-

tis, bet lengvus.
e P. Urillitd Co.. Inč.

§Untitliuoja .. . bei niekados ne erzina

BRIDGEPORT. — D. L. K. 
Vytauto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiūčio 20 d., 7:30 vaT. va
kare, Chieagos Lietuvių Audi
torijoj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys priva
lo būtinai atsilankyti.

P. K., sek.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Raudolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan 8tate Bank name) 
Valandos kasdien nuo » Iki R 
Panedėlio. Seredoa tr Pėtnyčloa

vakarais * Iki •
Telefonas CAMal 11711

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPnblIr 9900

Telephone: BOTUevnrd 28n<>

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND ADENITE 
Res. 6515 S. ROCKWEI.T, ST 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50th AVE.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AITOMOBILE8 AUTOMOBILE*!

EMIL DENEMARK INC.
- Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............ 8895
BUICK '35, Club Sedan au trunk. garantuotas....................... 8825
BUICK '35, 5 8edan 47, garantuotas......................................... 8795
Bl'ICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant. ...-.-----  8995
Bl'ICK '34. 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant...................... 8895
BUICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................... 8795
Bl'ICK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant....................................... 8895
Bl'ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garar.t........................ 8495
BUICK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkainuotaš ........................... 8 95
BUICK '30. 7 Limo. SeSI drat. ratai, eina O. K..................... 8225
CADILI.AC '30. 7 Sedan. pertaisytas ......................................... 9395
CADILIAC '80. 7 Sedan. labai puikiam stovy........................... 8495
CADILLAC '28. 5 Sedan. gera vertenybė .....................................R 95
DOPOE *28. 5 Sedan. žemai apkainuotaš ............................... 8 85
HITD8ON, *29, 5 Sedan, bėga O. K.................................................. 8 95
1.A SALLE '31. 5 Sedan. pulki vertybė.......................................... 8495
LA SALLE '30. 5 Sedan. « drat. ratai  .....................................8345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. rataj .......................................... 8195
LINCOLN 'Sff, 5 Sedan. labai pulkus .......................................... 8295
NASH '32, 5 8edan, geras mažas karas ............................. 8285
OLDS '30. 5 Sedan. 2 durų. geroj tvarkoj ............................... 8225
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. 8875
PACKARD '11, 7 Custom 8edart, gerai bėgantis ................ 8395
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam stovy ................................ 8325
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................. 8195
PONTIAC '34, 4 Durų Sedan. kaip nauja* ............................... 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 41 OO

___ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ $7.00


