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METAI-VOL XIX

BOLZANO, Italija, rugp. 29.,
— Pasibaigus Italijos minis
terių kabineto posėdžiui, ku-1
riani pirmininkavo pats dik-! ______
tatorius Mussoiini, paskelbta,! PARYŽIUS rugp 29 _
kad Italija yra pasirengus ka Kur du tre{ias turi
ran prieš Etiopiją, kad An
glijos planuojamos sankcijos 
(ekonominės bausmės) gali 
sukelti pavojingas painiavas, 
ir kad Italija savo žygiais nie 
ku būdu nekliudys Britanijos 
imperijos teisių.

Podraug paskelbta, kad I-

lik juoko. .Tuokiančiojo pozi
cijoj šiandien yra Vokietija, 
pareiškia diplomatai. Tik ski
rtumas tas, kas dėl Etiopijos 
pešasi trys valstybės — An
glija, Prancūzija ir Italija. Į 
peštynes įtraukiama T. Sųjun
ga. Vokietija džiūgauja, kad

ITALIJOS KARIUOMENĖ TURI MANIEVRUS AUSTRIJOS PASIENYJE

Italų kulkasvaidžių kuopos pozicija arti Austrijos pasienio, žiemių Italijoj, 
kur italų kariuomenė turi manievrus. Italija šiais manievrais nori įrodyti, kad 
ji turi pakankamai kariuomenės Afrikai ir Europos reikalams. (Acme Photo.)

BELGIJOS KARALIENE 
ŽUVO ŠVEICARIJOJ •’ty

t

Nelaimė įvyko automobilio 
katastrofoje

KUSSNACHT, Šveicarija, Karalius aiškinasi, kad^a- 
rugp. 29. — Automobilio ka- j tastrofa įvyko jam žiūrint į 
tastrofoje žuvo Belgijos ka- j žemėlapį. Tas ėmė kelias se
rą lienė Astrid, 29 m. amž., o kundas laiko. Jis dirstelėjo į 
karalius Leopoldas III ir gi priešakį ir pamatė pavojų — 
sužeistas. Sakoma, kad jo ža- Į automobilis lėkė stačiai med- 
ndas įskeltas. j žio link. Nesuspėjo pasukti į

Nelaimė įvyko jiačiam ka- šalį ir viskas dingo.
raliui valdant automobilį. Ša
lia jo sėdėjo karalienė. Vą-

Karalius su karalienė ištre
nkti iš automobilio. Sakoma,

talija visų tų Etiopijos prob- jjg neturi nieko bendra su to- 
lemų su reikalingais dokumen- Į jpįg peštynėmis, nes nesusi ju- 
taliais įrodymais ir visomis
smulkmenomis įduos T. Sųjun 
gos tarybai, susirinkusiai 
rūgs. m. 4 d. Ženevoje svar
styti Italijos žygių klausimų jku’ pasinaudos proga, kad 
ir iki paskutiniųjų gins savo veikiau ir vgl ^galingėjus E- 
nusistatymų. !uroP°s Pritiko® arenoje.

Pažymima, kad šie Italijos! Tačiau yra taip pat ryškus 
kolonijų praplėtimo žygiai ne- i posakis, kad kas per daug

si su T. Sųjunga.
Daug kas galvoja, kad Vo

kietija nepasitenkins vien juo

POPIEŽIUS MELDŽIAS PREZIDENTAS PASIRAŠĖ! VILNIUI VADUOTI SĄ-
UŽ TAIKĄ MORATORIUMO BILIĮJ

VATIKANAS, rugp. 29. — W ASHINGTON, rugp. 29.

JUNGOS SUVAŽIA
VIMAS

žiuojant karalius neteko kon- kad karalienė užmušta jos gal 
trolės, automobilis išsuko iš vai smogus į medį. 
kelio, smogė į medį ir nusi- Žuvusios karalienės palai- 
rilo į pašalinį ežerų. kai siunčiami spečialiu tran-

Sužeista karalienė vos ke- kiniu į Briuselį, Belgljų. 
lias minutas buvo gyva. Šo- Karalienė paliko tris vai- 

,feris gi, kurs sėdėjo automo- kus našlaičiais: Charlotte, 7 
bilio užpakalyje, lengvai su- metų, Baudoin, 3 metų, ir Al- 

1 žeistas. I bertų, 14 mėn. amž.

gali liesti Europos situacijos.
Ministerių kabinetas paga

liau ėmėsi priemonių, kad I- 
talijai užtikrinus 8tiprų eko
nomiškų pagrindų^ reikalingų 
karo laiku. Tad ryšium su tuo 
paskelbta keletas sprendimų. 
Tarp jų yra:

Italų turimi užsienių kredi
tai privalomai pakeičiami Ita
lijos valstybės bonais; kom
panijų dividendai apribojami 
iki 6 nuošimčių; 10 nuoš. mo
kesčių už dividendus; kad su
taupius gazolinų, visi krašto 
automobiliai (įėmus ir trokus) 
turės naudoti medžio anglių 
gazų.

juokiasi, tas gali paskiau ver
kti.

Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI, vakar kalbėdamas į 
katalikų slaugių tarptautinę 
maldininkijų, meldė Visagalio 
Dievo, kad Jis teiktųsi paša-

— Prezidentas Rooseveltas pa 
sirašė ūkių moratoriumo bi
lių.

Kongresas pravedė šį įsta
tymų trejiems metams, kada

Vilniui vaduoti sųjungos 
centro komitetas nutarė me
tinį skyrių atstovų suvažiavi
mų kviesti spalių 13 ir 14 d

KO MEKSIKOS KATALI
KAI REIKALAUJA

SENIAU BOTA KITAIP
ŽENEVA, rugp, 29. — Ita

lija reikalauja, kad T. Sųjun - 
iš savo tarpo pašalintų E- 

tiopijų, kuri esanti neverta 
priklausyti civilizuotų valsty
bių draugijai.

Etiopija priimta T. Sųjun- 
gon 1923 metais. Rekordai ro
do, kad Italija daugiausia dir 
bo už Etiopijos priėmimų. I- 
talijos atstovas grafas Bonin 
Longare aukštino Btiopijų ir 
jos sosto įpėdinį Ras Tatan 
— šiandieninį imperatorių 
Haile Selassie.

HEARSTAS REMIA 
AL SMITHĄ

SANTA MONICA, Cal., ru
gp. 29. — Geltonlapių laikra
ščių leidėjas W. Randolph 
Hearst iškelia kampanijų, kad 
įtraukus krašto politikon 
New Yorko valstybės buvusi 
gubernatorių Al Smith. Hea
rst nori, kad Al Smith 1936 
metais sutiktų kandiduoti į 
prezidentus. Sako, jei demo- i 
kratų partija pasiliktų ištiki
ma prez. Rooseveltui, Al Smi
th turėtų kandiduoti iš suda
rytos trečiosios politinės par
tijos. ' Į J

Ypatingas reiškinys. 1928 ir 
paskiau 1932 metais tas pat 
Hearstas atkakliai kovojo 
prieš Al Smitho kandidatūrų.

SURADO DILLINGER’IO 
SĖBRO LAVONĄ

500 METŲ ŽVAKĖ

NEW YORK, rugp. 29. — 
Garsi operų dainininkė Ame- 
lita Galli-Curci užsakė čia 
pas didelių žvakių dirbėjų pa
daryti žvakę, kuri galėtų ži
bėti per 500 metų.

Tuo būdu dainininkė reiš
kia pagarbos šventiesiems, pr
ie kurių ji kreipės užtarymo, 
kad pavyktų daroma jai ger
klės operacija. Operacija pa
vyko ir dainininkė sveiksta.

Krašto vyriausybės agentai 
surado J. Dillinger’io sėbro 
John Hamiltono palaidotų la
vonų arti Oswego, už 6 mylių 
pietų link nuo Aurora, III. Jis 
ten buvo įkastas apie viener
ius metus.

J
Matyt, kad gaudant Dillin- 

gerį agentai mirtinai pašovė 
Hamiltonų ir jo sėbrai jį už
kasė.

AUSTRŲ VADAS TEIS
MAN

VIENA, rugp. 29. — Karo 
teisman pastatytas buvęs šio 
miesto policijos viršininkas 
Otto Steinbauesl. Kaltinamas 
ryšium su kanclerio Dollfusso 
nužudymu.

linti gręsiantį karų Italijos su vyriausias teismas sugriovė pi 1 
Etiopija. nnųjį ūkių umiatoriumo įsta- suvažiavimas

Popiežius tarp kitko ,akė: VTS velMai 9U^°
“Visos priemonės turi būti Šiandien pasirašytas įstaty- 10 ne

išmėgintos, kad išvengus ka-' mas leidžia ūkininkui kreip- 
ro. Visi tarptautiniai nesusi- ' teisman, jei negali mokėti 
pratimai, nežiūrint koki jie' morgicio ir ūkiui gręsia ap- 
būtų, privalo būt išspręsti tai
kinguoju keliu.”

A
Kalbėdamas apie patį ’ Tta^ 

iijos Etiopijos konfliktų, Šven 
tasis Tėvas meldė Dievo, kad 
Jis gelbėtų tiems, kurie dir
ba už taikų, kad išvengus 
kraujo praliejimo.

1. Grųžinti katalikams vi
sas bažnyčias ir bažnytines 
savastis.

2. Panaikinti kunigų skai-
WASHINGTON, rugp. 29.! ‘iaus aPnb°jim» atskinose
,f , i * n - * • | valstybėse ir niekur nevaržyti— Meksikos katalikai tun su- . 7

. . i- 'kunigams jų bažnytinių parei-Tai bus jubiliejinis - 1 O-tas organizavę taip vadinamų na-’ * ųgų ir funkcijų
jam pavedę dirbti, kad alga- 3' Gr«žinti laisv« 
vus laisvę Katalikų Bažnyčiai 
ir

cionelės akcijos komitetų ir

s laisvę ivaiaiiKų unznyciai • .
kiekvienam katalikui. Mi- styti reli«ine8 P“™*" ir lel

rašymas. Teisme gali reika
lauti moratoriumo ne ilgiau 
kaip trejiems metams. Pripa
žinęs moratoriumų teismas 
paima savo žinion ūkį ir tuo 
keliu apsaugoja ūkininkų nuo 
morgičio savininko žygių. Tri 
jų metų laikotarpiu ūkininkas 
turi progos pasitvarkyti eko- 

_ nomiškai taip, kad galėtų išNACIAI MAŽINA MAISTO naujo pradėti atsilyginti suM ĮIMA O savo skolininkais.
KAINAS

TAI BENT POMIRTINĖ
BERLYNAS, rugp. 29. —

Vokietijos maisto ir žemės ū- i LOS ANGELES, Cal., rugp. 
kio ministeris W. Darre pa- 29. — Už žuvusįjį lėktuvo ka- 
rėdė, kad parduotuvininkai tastrofoje jumoristų Will Ro- 
sumažintų maisto produktų gers Lloyds kompanija, Lon- 
kainas ir žymiai papigintų kai done, išmoka pustrečio mili- 
kurias mėsos rūšis. Valgoma- jono dol. pomirtinę. Viskas
jam aliejui ir įvairių rūšių 
riebumoms nustatytos didž
iausios kainos.

SUIMTAS PINIGŲ DIR
BĖJAS

tenka žuvusiojo žmonai.
Will Rogers per 8 metus

buvo apsidraudęs tai sumai 
ir kas metai mokėjo po 100,- 
000 dol.

NUVERČIAMAS PARODOS 
STIEBASChicagoje suimtas pinigų j

dirbėjas Harry Kritzke, 3120: ------------
Wall gat. Krašto vyriausybės Šiandien popiet buvusios pa 
agentai jo namuose rado prie, saulinės parodos srityje nu-
tai sas lieti dešimtukus, kvo- 
terius ir pusdolerines mone
tas.

1 ŽUVO IR 1 SUŽEISTAS

WILMINOTON, UI., rugp. 
29. — Orenda Corporation į- 
staigų kemikalijų departame
nte įvykoi sprogimas. 1 as
muo žuvo ir 1 sužeista.

verčiamas antrasis “Sky Ri- 
de” plieno stiebas, kurs yra 
628 pėdų aukštas.

PASIUNTĖ SIMPATIJOS 
KABLEGRAMĄ

WASHINGTON, rugp. 29. 
— Prezidentas Rlooseveltas 
pasiuntė belgų karaliui sim
patijom paraiškų dėl karalie
nės tragingo mirimo.

KAN. PROF. KEMĖŠIS 
ATVYKSTA AMERIKON

nėtas komitetas išleido parei si! katalikams turėti privačias
Skintų, kuriuo trumpai išdė- mokykla8 ir. kit" reikalingas
sto katalikų reikalavimus. Tas ,noks'° jataigas,
padaryta, kad supažindinus *** ',r4Žinti Bažnyčiai teisę
J. Valstybių katalikus ir ki- įsigyti rejkahpgM
, ...... -,i- ' nekilnojamas'ir kitas suvarytus su meksikiečių reikalavi- *Vilniaus Geležinio Fondo 

pirmininkas ir VVS vicepir
mininkas, Dotnuvos žemės ū-, pareiškimo pradžįoje mek-
kio akademijos profesorius F. sįkiec,įai nuoširdžiai dėkoja a-
Kemėšis vieneriems metam® merikiežiamg teikiamą mo_ - --------
vyks į Amerikos Jungtines ra)ę ir medžiaginę paramų! KAUN^S*. “ K°VOje su

mais.
AUGA ŠAULIŲ — UGNIA

GESIŲ EILES

Valstybes

KOOPERATYVAI
TUVOJ

LIE

persekiojamiems meksikiečia-
PUS.

gaisrais šaulių ugniagesių ei
lės auga ir stiprėja kiekvie
nais metais. Vietos savivaldy 
bės ir visuomenė, be didžiau-

Nurodo, kad be religinių 
teisių Meksikoje katalikams ir .

--------  .... . , . sios moralės paramos, daugkitiems vra varžomos dar iri . ~ ,
KAUNAS. _ šiemet I-ie- civi|inSB' taisi!s; ipadMa matenalm,. Say.v^dy

tavoje yra 273 kaimo kredito I , 9usirinkiniai, taip pat ““'"l. ugniai, koman- 
kooperatyvai, korie turi 83,- ,|a |v aUitiki ir priva ■k>™ »
400 narių. Kredito kooperaty .ioa MTaatiea teigj Tai . i nežymiom,, sumomis. Savival 
vų kapitula, 7,300,000 lt., in- maksikiePiai katalikai kovoja Jbių pašalpos su,tara per 
dėlių yra per 20 mik, skolų ne ykn ujį he, jr 3.1,000 lt Be to, savivaldy-
15,76 mik lt. Paskolų išduota ki,aB bė, paskyrė daug sklypų sto.
40,050,000 lt. i . ... t- a-j gmems statyti. Vietos visno-sių grųžimmų. Jie tai daro _ ,Miesto kredito kooperatyvų ........... . . menes aukos per praeitus me
vra 110 su 21,260 narių. Mies jįkaį tus sudaro 45,000 lt.
to kooperatyvų kapitalas 5,- | „'. , . . ... Naujai išleistame šaulių s-
C90,000 lt., indėlių yra 15,40 . Un°.8 ?. ei81U 7^ gos įstatyme, be kitų uždari-
milijonų lt., skolų 5,72 mil. lt., ta,iau ., nių, sujungsi uždedama pa-

. . jeiga teikti krašto gyvento-
vynausybė neigia tas garan-1. „ . .... ., .. .. , .. jams pagalbų gaisro, potvy-•a , a tinas ir valdančioji Meksiku. . . ., . ..... . Kapitalas per pastaruosius 10, .... j- v . mo ir kt. atsitikimais. Dabar

metų padidėjo 7 kartus, indė. partija d.riM, U,p, ngniage,i, veikimas
liai 9 kartus, skolos daugiau aly ,,a! * 1 ufl?a ?08 Va. 81 ugniagesvbos srityje turės tv- 

Vadinasi, Meksikoj konstitn- ....... • , xr-. . irtų jundinj pagrindų. Nėra
e,.,a yra be svarbos, ta, pa- ės> ka<i ,,ar dau.
prasta, popiergalis. pri8idėa prje pg.

paskolų išduota 20,780,000 lt. 
Kaimo ir miesto koop. ka

2 kartų, o paskolų daugiau iš
duota beveik 5 kartus.

LENKŲ STATISTIKA Komitetas pareiškia, kad niagesių Rtiprėjimo. 
taika ir tvarka Meksikoje 
grįš tik grųžinus gyventojams 
laisvę ir teises. Kitaip gi ne
galima tikėtis ko gera.

KAUNAS. — Paskutinė le
nkų statistika Vilniaus vai
vadijoj rado 1,080,868 gyven
tojų. Lenkų “priskaitė” 833,-
005. o lietuvių jau tik 65,259.j; pams, katalikų komitetas sta-

PLATINKITE ‘DRAUGA’

ORASSutinkant Meksikos vysku-
CHICAOO IR APYLIN- 

Kiek anksčiau dar buvo “ra-'ito savo krašto vyriausybei KĖS. — Šiandien numatomas
sta” 80,000 lietuvių. i šiuos reikalavimus: lietus ir vėsu.
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“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY l'RIKNI)

I'ubllahml IHilly. E*»-ept Kuiuluy.
SUBSCUIPTIONS: lto.' Y.-ur — »ti.UV; Sl* Monllin 

$3.60; Tht-ee Monlhn — $2.0o; One Montto ?6u. krašte.” 
Europe — One Year — $7.0o; Si* Montha — $4.00;
c°iS —- •®80,VeMIOMg ln ‘‘DRAUGAS” brlnga bent .reaulta. 

Adverttain# rutee on application.

kiliu Insultus. Jei užtari skriaudžiamuosius | 
mūsų kraite, tai mes lygių morališkų teisę 1 
turime užtarti nuskriaustuosius jūsų

Tai-gi Dėdė Stunas gali parašyti Mek
siko prezidentui teisingų nemalonų raštų.“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicagou r\ n Ą T] r A ė ” Bet Meksikas irgi gali sudaryti tokį atsa

. \7 ... . , • kymų, kad Dėdei Šamui priseitų susigėSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raAtų negrąžina, 

jol Beprakoma lai padaryti *«• neprlslunčiama tam tiks
lui pakto Cenklų.

Redaktorius prtitua — nuo 4 vai. ligi & vai. popiet. 
Ifteina kasdien, ‘(skyrus sekmadienius

PRENVMEltATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6 00. Pusei metų — $3.50; Trims mėnesiams 
— |2.00: Vienam mėnealUl — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija -* .03c.

sti ir išraudonuoti.

KOVA PRIEŠ GAMTĄ LAIMĖTA. 
KAS TOLIAU?

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS
Svečiuose Pas Prezidentę. - Vandens Sporto Rungtynės. - Stoškiute Radiofone.

- Kongreso Komisija

Valstybės Prezidentas pa- Vronevskis (Latvija) ir Lie- 53.2 sek. Šuoliuose j vandanį rm. A. Merkys, adv. Grisius,
kvietė arbatėlės nemaži) bū- tuvio reti. Stasys Vaneevi- pirmų vietų laimėjo Budrikas Pilijiauskas, E. Pažėra ir Šiu
rį svečių, užsienių lietuvių, čius (Brazilija). B. (A) surinkęs 67.8 tik., 11 kevičiūtė.
atvykusių į Pasaulio lietu- • Ii vietinių laikraštininkų v. Lietuvos meisteris Astrau-------------------
vių kongresų. Arbatėlėje da- buvo “Eltos” direktorius Pr. akas (JSO) 62.8 tik., 111 v. VARGONININKŲ SĄ1UN-
lyvavo apie keliasdešimt žmo Dailidė, geli. sekr. V. Baste- Žėrutis (KJK) 62.5 tšk. Van-

_______ ! nių. nis, Lietuvos Aido vyr. red. densvydžio rungtynės pasibai-
Žnionijos civilizacija prasidėjo, kai žmo- Šeimininkas rado progos Vyt. Alantas-Jaksevičius ir' gė be rezultatų — 0:0.

GOS VALDYBA

PROTESTAI PRIEŠ PERSEKIOJIMUS.

nės prailėjo kovų prieš gamtų. Toje kovoje MU kiekvienu pasikalliėti, kiek k. • ----------- Philadelphia, Pu. _  Sei-
žmogus liko laimėtoju. Žmogus susekė daug Vienam šiltų žodį tarti. Aiš- Tautos \ adas laikraštiniu- Trečiadienio vakare Ameri- mas prasidėjo ir užsibaigė an- 
gamtos įstatymų, pakinkė gamtos jėgas sa- ku, svarbiausia pasikalbėji- kailis padovanojo savo pasku ko!!, lietuvaitė dainininkė Apo- tradieni. Svarbiausiu nutari-
vo tarnybai, išrado daugybes mašinų. Žmo- ,n‘W tema buvo lietuvybės rei- tiniųjų knygų “Pasakyta — lionija Stoškiūtė, atvykusi į ,nu į,UVo išleisti mėnesinį
gaus kova prieš gamtų laimėta, bet visuo-,Lalai. Parašyta.” pasaulio lietuvių kongresų, žurnalų — “Muzikos Žinios.”
tinas žmonijos gerbūvis neatsiektas. Tai-gi' tlal kiek ilgėliau preziden* iVisi svečiai pasirašė Pre- koncertavo valstybės radinio- Redaktorium išriktas muz. 
prieš žmonijų stoja naujas klausimas, nau-'tas kalbėjosi su laikraštiniu- zidentūros Svečių knygoje. ne< padainavo tris lietuvių Kulis iš Chicagos. Centro Vai
jas dailias — atsiekti visuotinų gerovę. kais. Kalbėdamasis su jais, Nemaža buvo užsienių sve kompozitorių ir tris angliškai dybon išrinkti šie: Juozas Ku

Sekantis žmonijos darbas jau nėra ko- j* ypH<‘ pul,re.ZjC. S1,au’108 8a" t*ų, kurie Valstybės Preziden _ svetimų kompozitorių dai- dirka iš Chicagos pirminin- 
, . . , • , , b’bę ir nuroue j tų vaidine- tų mate pirmų kartų (žinovą prieš gamtų, o surauunas tokių bendra- 1

Dabar Amerikos katalikiškų organizaci
jų konvencijos nepraeina be išnešimo pro
testo prieš katalikų persekiojimus Meksike. va prleš gamtų, o aura.dinas tokių bendra- iyOę nUn><ie 1. va,QI,M?' mate pirmų Karių Įzino- uus. Svetimųjų tarpe — kom- ka8; jUozas Brazaitis iš Chi 
Sykiu su protestais Amerikos vyriausybės darbiaviino būdų, kad laimėjimais prieš Į’1’. . spauda 8UVai<»no (ma, ne fotografijose) tik šie pozitoriaus Michelsono dainų cagos vice - pirmininkas; N. 
prašoma užsistoti už persekiojamus katali- gamtų galėtų naudotis visi žmonės. Tam *e ^V1.V au 08 ,a .^linane ir aV^, . e av^‘ a’ai “Žmogiškoji širdis ’, dedikuo i Kulis sekretorius; B. J an ū
kus. lra patariama ir pavieniams žmonėms reįkia tinkamo surėdymo, tinkamos valdžios,',.11 * J1 ^ai 8Uva 11,1 1 uv^ au 08 a *> vyriaus) , t dainininkei. Koncerto klau kauskas iš Cbicagos iždiniu- 

- nar“ms ,r m4»'» rf.l ne tik radio abonentai, ^k... j. Brandza iį BrooklyI1
‘ knygius.

rašyti laiškus pačiam prezidentui Roosevel- 
tui prašant užtarti Meksiko katalikus.

Lietuvių katalikų kongresai taip-gi yra 
jžnešę protestų prieš persekiojimus Meksi
ke.

Šiomis dienomis Amerikos katalikai y- 
ra Išnešę du laimi galingus protestus. Vie
nas buvo tai Kolumbo Vyčių protestas pa
siųstas prez. Rooseveltui. Vyriausvsis Vy
tis Martin JI. Ciarmody vardu 400,000 na
rių pareiškė protestų prieš katalikų perse
kiojimus Meksike ir prašė prezidento už
tarti persekiojamuosius. .Antras katalikų 
žygis prieš persekiojimus buvo tai protes. 
to mitingas SVashingtone, Amerikos sosti- 

. nėję. Tenai kalbėjo du senatoriai ir keturi 
atstovai. Kalbėjo Amerikos Darbo Federa
cijos sekretorius. (Svarbiausiųjų kalbų pa
sakė pralotas John A. Ryan, pagarsėjęs Ka
talikų universiteto profesorius. Tame niitin- 

. ge protintai buvo pakelti ne vien prieš 
Meksiku, liet taip-gi prieš Vokietijų ir Ru
sijų. Pralotas pasakė: “Jei mes ignoruo-

tinkamų įstatymų.
Kovoje prieš gamtų žmonijai vadovavo gpauda Jef išnyktųV ga arčiau savitarpyje “susi-

aukšto proto ir prakilnaus būdo asmenys. I dvijog 8pauda> greičiausiai pažinti
Geresnei tvarkai įkurti taip-gi reikės auk- nebe kag Miktų ir ig pačių ----------
sto pinto ir prakilnaus būdo asmenų. lietuvių svetur. Tautos Va-į Pirmoji Kongreso sporto di-

vijos tautinį susipratimų pa- svečiams susidarė graži pro- bet jr rajįofono didžioji salo
buvo pilna žmonių, kurie dai
nininkei sukėlė ovacijų.

Į kongreso rezoliucijų — re-Iki šiol laimėjimais prieš gamtų ii iš- dag skfttįno užniegsti glaudes ena, pašvęsta vandens sportui 
lajiniais naudojosi tik dalis žmonijos, la ldus sai,tykįus tarp Lietuvos praėjo su dideliu pasisekimu, 
dalis žiurėjo, kad tik ko didesnę naudų sau -r iįeįvįji0S spaudos darbinin- Kauno uosto sala dar nie- 
tureti. Nauja žmonijos kryptis turi imti kų, k£kf BUVįeny tomis jėgo- kuomet nematė tiek daug au-
tokia, kai! ikaru, tokį .urėUynu, ir .ūda- ' mi> Mty sSkmingjau kstų awllenų ir .„ilžiniSkos
riu. tokia, gyvenimo .«lygae, kati visiems kl)v„ti tjek >u nutautfjilna, žiarovlJ ,„inioB BllngtynilJ žiū ėioka. ir adv. R. Skipitis. {
būt darbo ir už t» darbą bat tinkama, at- tįpk (|jų bendrų Lietuv(ls rel ,.fjo Kongreso ja|yviai, 1)C.. Švietimo ir kultūros - prof.
lyginimas. kalų. J, vadovyW 8U pįnl,,ninku į K. Sleževii'iu., pral. KruSas,

Baigiantis vaišėms, svečių adv. R. Skipičiu, Kauno m. i kun. Stonis, V. Daudzvardas,
PRIEŠ ‘ RAUDONĄJĮ PAVOJŲ. laukė malonus siurprizas: pa- burmistras A. Merkys, diplo

. . kvietė apžiūrėti didokų kam- matinio korpuso nariai ir per
Krauk N. Belgrano, Amerikos Legiono'^ kurianle sudėtos dova. 1500 žiūrovlJ.

Seinias pasižymėjo gražia 
i?vasia ir pasiryžimu dirbti 

! Katalikiškoje Akcijoje.

rSt^^t «0 DIDELIŲ PYCIŲ
mutis, kun. Atnbutas, red. Vi- 
taitis, red. Karpius, A. S. Tre-

A. Vronevskis, doc. A. Rau- 
linaitis ir Bulaitis. Į ekono
minę — dir. J. Vanagas-Simo-

Knox kauntėj, Indiana vai., 
paprastai užauga didžiausios 
pyčps. Bet šįmet užaugo tik
rai rekordinės. Viena pyčė sv
eria 22 uncijas. Į vienų buše
lį telpa tiktai 35 pyčės, o į 
besket’ų tiktai 14.

General Motors korporaci-
komendantas, saukia, kad konstitucijos į noR> jani įteįktos įvairiomis, Rungtynių metu buvo pa- naitis» kun- BriSka, Gelgau- ja jau sudarė planus Tarry-
priešininkai įsilaužę į mokyklas ir kolegi- jSkįi,ning()inį8 progomis. Tai'gįekti du nauji Lietuvos re- das> kan- Kemėšis, Augustas, town, N. Y., pastatyti dideles
jas, skelbiu revoliucioniskas idėjas ir kur- jr iValstybės koniaį; 400 nitr. laisvu sti- .Januškevičius ir Ormanas ir dirbtuves Fisher Body ir Ch-
stų jėga nuversti valdžių. Kiuaendanlas at- j>rezkk.„t0 pwiatus nutzie- ‘fium Astraūfe^T0feSO) 6 min., į i lietuvių sųjungos evrolet Motor kompanijoms.
sisaukia į visus patriotiškus piliečius su- jug Vertingų' dovanų pridė- 06 o sek ir įvairaus plaukimo '.statuto komisijų — adv. R, Tastatymas kabiuosius virš
kilti ir pašalinti pavojų iš šios šalies. Gir-'tag pilnag kainbaryt,. Kai ku-'estafetė*3X100 m. Kauno rin- Skipitis, doc. K. Pakštas, bu- 2 milijonai dblerių.

Sime pamatinių teisių ir laisvės laužymų di Legionas vyrs į vyrų stojus kovon prieš rR)g „^tilpo ir yra sudė-'ninė (Berenis, Vasaitis, Šim-
raiidonųjį ................ tos kitur. Svečiai turėjo pro- uįtis) per 4 min. 31.3 sek. Re-

Dabar kapitalistų laikraščiai ir jų pa- gQg paaigro8& tiek pačittis} kordaį bUyo Ja _
kalikai mažai užsimena apie raudonų.,) pa- ek8poliatalg> tiek jų skonin.

žymiausi šios šalies veikė jai prisiile- ^įninku> eilese .bet ^aug rašo ir kai- igdėatymu. Svečiams pa- ,aukikani8 _ E. Semaičifltei, 1
da prie pareiškimo protestų ,lel persekioji- Hpl* yad;kali,‘^ plihmų mokyklo- a,Skinimug davė Seimi-1Budrikui ir Savickui. Nors šio ;

Meksike, Vokietijoj ir Rusijoj, tai Įlies ga
jų gale nepaisykime laisvės varžymų nepo 
puleriškų mažumų šioje šalyje.”

se — mokytojų ir moksleivių tarpe. ninkas.
Kapilaliotai ir in.litikloriai romiau mir- j Taifeg atoilank5 MtalsU-

gos ir jiems mažiau sapnuosis raudonasis

inų lninėtose trijose valstybėse — Meksike,
Vokietijoj ir Rusijoj.

Galime pakelti klausimų ar tais pro
testais atsiekiama tikslo f

Jei šiais protestais nieko gero nebūtų 
galima atsiekti, tai rimti žmonės jais ne
užsiimtų. Protestai savo padaro.

Toliau. Ar gulime, vienok, tikėtis kad jr gudins politikierius ir kapitalistu 
Amerikos vyriausvlię priprašysime užtarti 
persekiojamus katalikus Meksike? Turbūt 
ne. Vis dėlto, sakome, kad protestai prieš

Se varžybose jiems teko pasi- į 
tenkinti antromis vietomis, j

s mažiau sapnuosis raudonasis rįg Pirmininkag Juozas Tū. moraliai laimėiima
parojo., kai U politiko, paeina grafų ir yidaue Mini>. Ij » a„ierikl<ia-

ka. b«larb.u8 .uun. , darbu. Ir moks. g>- kris g Bu8teikaj Cfeienų m8 ^7. „.„„h,,..
vanimui pakankama, algas. Kol graftas Reikalų MinUteris st. Lozo. g į
tęsia poliUkoj ir kol bedarbiai nebus | dar- atstovas Lon J
bus suimti, tol “raudonasis pavoju,-- aug, ,(one U R.M.joa td.| KjH y

sių-administr. d-to direkto- į rft |okĮe. ndr laisvu sti-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Besibetinant abiejų nosis
— • ■ - ---- j pasidarė tokios klyr, kad

Italių dienai Turėkit kan- per 1,000 mailių pradėjo vie- 
trybę. Ė jeigu kam jau visai nas kito net smaradų užuo-

persekiojimus ir prašymui valdžios užtar- j lįtikoj,
ti persekiojamus nėra balsus tyruose. Tio 
protestai ir prašymai sudaro viešų opinijų. 
Amerikos viešos opinijos sudarymus prieš

gėris ir k

Dancigas yru didžiausia kliūtis vokie-1 Lš užsienių lietuvių.- d-rė 
Meksiku nėra malonus daiktas Meksiko vy- ■ f. ių - lenkų draugystei. Dancigas yra kaip ir Į Baltrušaitienė (Amerika),
Hndsy-bei. Nepalanki vieša opinija niekam Klaipėda. Vokiečiai nori atgauti kaip Klai-1 dainininkė Drangelienė (jA- 3. Malina 

maloni. Todėl protestų audra Jung- pėdų, taip ir Dancigu. Vokiečiai lenkus tole- Įmerika), Amerikos Lietuvių' 16.6 sek.; 
e Vttlseviiėse lie abejonės erzina Mek- moja dėlto, kad nenori sykiu eiti prieš Lie-Į Katalikių Moterų S-gos pir-, nės 1

nėra
tmėse
aiko valdovus. I>el tų protestų ten perse 
klojimai gali sumažėti.

Munku, vienok, tikėtis, kari Amerikos 
'.<yriausyl>ė įlarytų kokius nors žygius užtar

ttivų ir Ijenkijų. Vokietija tykoja pirmiau
atgauti Klaipėdų, o paskui Dancigu.• • ♦

Vra užsimenama, kad garsusis Al Sinith
ti Meksiko katalikus-. Tai opus daiktas. Be ga|ėsiųs likti knmtidntu į prezidentus nuo 
to Valdžios įsikišimas kartais guli dar jih- respublikonų partijos. Al Mmitli, kaip žino-

mininkė Pivariunienė, dr. 
Račkus (Amerika), kun. Ant. 
Briška. (Amerika), pral. Kru
šas (Amerika), Amerikos lie
tuvių advokatų draugijos at
stovas adv. Juozas Grisius,

kenkti tam reikalui. Meksiko vyriausybė ma, yra demokratas ir buvo kandidatas į .Pivariūnns (Amerika), kun. 
kartais gali šiurkščiai atsikirsti Dėdei Sa- prezidentus nuo demokratų partijos. Ant. Petrauskas (Anglija) ir

kt.mui. Kaip ji tų guli padlurytif Štai kaip. 
Prileiskiine Dėdė SamAs parašo Meksi

ko prezidentui notų, kurioj jį išlmra už ka
talikų pers<‘kiojimų ir pareikalauja sušvel
ninti savo politikų katalikų reikaluose. Ta* 
da Meksiko prezidentas Dėdei Šamui gali 
■tplėškinti šitokį atsakymų:

Yra pri|ttvžįstamn, kati prez. Roosevelt 
kai kuriais atžvilgiais neteko populerumo, 
bet yra laimėjęs kitais atžvilgiais. Todėl ga-į Išeivių Draugo atstovė Ona 
lų gale jisai tebesilaiko gerai. Gečionytė (Anglija), Dirvos

red. Kazys Karpius (Atneri-
Senatorius Lewis ragina Jungtinių Val-

•Gausingai buvo atstovauja 
ma pasaulio lietuvių spauda;

patvs va- gaitj oras negeras; 
lium — 1. E. Žemaitytė (A) duokit j preservus grybauti, nepasitaisęs net ir dabar, ru^ 
1 min. 12.4 sek., 2. Šulkevi- l,a jau ir grybai pradėjo dig- denį. Tysliava ginasi, kad ne 
čius (LFLS) 1 min. 14.9 sek., ti, o ant marių vis dar štur-iji-s o Grigaitis smaradijųs 
3. Malinauskas (KJK) 1 min. niai. Gero oro šįmet jau ne- orų, tik visa neščėstis, kad 

.; 100 nitr. ant krūti- j sulauksim, o apie skridimų [jis savo smarado nesuuo- 
— 1. Berenis (KJK) 1 |nis eėso kitais metais paštie-Į džius. Rokunda iš to tokia; 

min. 32.3 sek., 2. Beleckas (L-1 kėti. Tokia rokunda darosi | puodas katilų mazgoja, e abu 
FJjS) 1 min. 36.7 sek., 3. Riau i jau ir iš Grigaičio telegra-
ba (JSO) 1 min. 51.1 sek.; mų senam krajui. Pernai 
400 mtr. laisvu stilium — 1 'mes gavom telegramas iš se- 
Astrauskas (JSO) 6 m. 06 sek ’no krajaus, kad ten šturmai 
(naujas Lietuvos rekordas), 'skridimų sulaikė, o šįmet 
2. Simaitis (LFLM) 6 min. 11.3 į Grigaitis jau muša telegra- 
se., 3. Žemaitytė (A) 6 min. mus senam krajui, kad čia 
34.2 sek. 100 mtr. ant nuga šturmai skridinių sulaikė 
ros — 1. Savickus (A) 1 min
38.7 sek., 2. Vasaitis (KJK) Tarp “Naujienų” Grigai-

dortini.

Rožių miesto, Kalifornėj, 
gaspadoriai, nelaukdami nei 
kų Rasiejaus carai pašnekės 
ant Amerikos protesto notos, 
atvykusius du balšavikiško 
rojaus kontraktorius Matomo* 
nų Nitzbergų ir Jack'į Gree- 
nų fruktų raškytojams lialša- 
vikiškų rojų palirtdavoti, sma 

įla ir plunksnomis pasveikinę

“Gydytojan, pirma pagydyk jiats save. stvbių vyriausybę reikalauti, kad alijantai
Atsimink apie savo indi jonus ir negrus. 
Atsimink tuos tūkstančius žmonių, kurie 

legaliznotose bankuose pražudė milijo- 
lus dolerių depozitų. Atsimink savo viso*

mokėtų skolas, nors po mažų dalį.• • «
Šiauliuose vedama kanalizacijos darbai. 

Darbas sparčiai eina. Dirba 25 darbininkai.

ka) Draugo red. Leonas Ši
mutis (Amerika), Tėvynės 

Jred. Mtasys Vitaitis (Ameri
ka), Vienybės atst. Alliertas 
Trečiokas (Amerika), Lietu
vių Balso red'. Augustinas

1 min. 49.5 sek., 3. Kuzmickas čio ir “Vienybės” Tysliavos 
(LFLS) 2 min. 02.L sek.; į- įdar nepasibaigę betai, kas
vairaus plaukymo rstafetū daugiau gera SLA. iždui yra'“ Jau . u ,pn Iiebegrįi. 
3X100 — J Kauno rinktinė j padarę. Grigaitis sako, kad-Į^.
(Berenis, Vasaitis, Šimaitis) “Vienybė” yra SLA. iždui 
4 min. 31.3 sek. (naujas Lie-1 palengvinus, o Tysliava Ine- 
tuvos rekordas), II Amerikos J tv>a, l ad Čikagos cicilist&i 
lietuvių rinktinė (Šemaitytė, - su Grigaičiu tų. iždų švelniai 
Budrikas, Savickus) 4 min. i glosto.

Šitokio priėmimo ir pas
veikinimo balšavikai iki šiol 
Amerike dar niekur nėra tu
rėję . - r
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DIENRAŠČIO “DRAUGO
Labor Day

99

tl
Rugsėjo-Sept. 2 d. 1935 m.

VYTAUTO
115 th St. Tarp Cravvford ir Cicero Avės,

<1 .

LEWIS STYLE SHOP• 4 *,t
4716 So. Ashland Avė.

1936 metų Fur ir Cloth 

Coat

STYLE SHOW 

ŠOKIŲ SALĖJ

“Draugo” Labor Day, 

PIKNIKE

4 VAL. PO PIETŲ

Visi kviečiami ateiti ir 

pamatyti šią madų paro

dą.

Širdingai kviečiame vi

sus “Draugo” skaitytojus, 
rėmėjus, prietelius, gerb. biz

nierius, profesijonalus ir pla

čiąją lietuvių visuomenę atsi
lankyti j šį rudeninį Labor 
Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagų 

laiką.

ADMINISTRACIJA.

PROGRAMAS 
Pradžia 10 vai. ryte
11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai

2 vai. Baseball žaidimas

3 vai. “Draugo” radijo 
valanda

4 vai. Lewis Style Show

5 vai. Garbės svečių žodis

6 vai. Laimėjimai



5 DRAFO4S Penktadienis, Rugp. 30, 1933
Prof. Dr. Kasys Pakitas

Kame Lietuviai Galėtu Dar Kolnuizuutis?
/' ___________ i

(PASKAITA I JAM PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESUI, ' 
ĮVYKUSIAM RUGPIŪČIO MĖN. 11 — 17 DD. KAUNE) !

1. Išeivijos tikslai tautiniu atžvilgiu. — 2. Emigracija ar ko
lonizacija? — 3. Kame dar galima kolonisuotis? —

4. Pirmieji pasiruošimai.

RILEY
rWK\_L,>fcXJVe GOT 

ME . MR. POOKEO 
VARMO1. RRE'fOoT&O 
VELLOVd R RAT TO 
REMOVE “TtAR-T 
HAtODKERCHlEF 
AMD SROVI ME VJVAO

tikrumu.

B y Richard Lee

/d. DREADFUL. HOKRlBLE" PATE 
IS IM St&rh For oor hero— 

Iv/ILU HE ESCBPE IT ??n?T

(Tęsinys) viškumo amžiams apsaugoti,
Į didmiesčius važiuodami iš o pasiseks vtik sulėtinti išmi- 

skurduus lietuviško kaimo, • rimo tempų. Sustabdžius nau- 
miestiškos kultūros neragavę, jų imigracijų, kaip kitų tau- 
kartais visai bemoksliai, ne- j tų, taip ir mūsų naujokynai 
turėdami geros inteligentiškos eina mažyn kasmet 2%, nes 
vadovybės mūsų išeiviai atsi- tokia yra mirtingumo rata, o 
dūrė ypatingai pavojingoje pa naujų tautiškai atsparių jėgų
dėty nutautimo atžvilgiu. Mie ' mažai bepriauga. Iki 1924 m. jos, papročiai ir vyriaujanti viena lietuviška mokykla su 
štai nežino kaimietiškos ižo- rodos, nė vienoj lietuvių baž- valstybinė kalba daro daug 75 mokiniais, tai argi galima 
liacijos ir ramybės. Amerikos nyčioj dar nebuvo angliškų greitesnės ir gilesnės įtakos džiaugtis padėties 
didmiesčių gatvėse, mokyklo- pamokslų, o dabar jie gana visiems naujiems ateiviams, 
se ir parkuose kartu žaidžia daugely vietų lenktyniuoja su išrautiems iš senosios Euro- 
ir draugauja keliolikos tautų lietuviškais; tokios tvarkos pos, kur jie amžiais galėdavo 
vaikai. Jų visų bendra kas- pageidaujanti žymi dalis pri-: išlaikyti savo kalbų ir papro- 
d leninė kalba — angliška. Gi- augančios kartos, silpnai lie-; eitis, net kęsdami dėl jų kar
intosios kalbos jie vos trupu- tuviškai bemokančios. i tais labai sunkių priespaudų
tį temoka ir maža ja naudo- Vargiai ar galėtų saugesne ir persekiojimus. Naujose že- 
jasi. Amerikos lietuviškose ■ padėtimi pasidžiaugti ir nau-Į mėse dingsta senasai tauti- 
šeimose gana paprastas reiš- joji mūsų emigracija milžini- 
kinys, kad tėvai į vaikus pra- škose Pietų Amerikos šalyse, 
šneka lietuviškai, o jų vaikai Ir ten raugiau kaip 80% emi- 
atsako jiems angliškai, lr vie- 'grantų susispietė didžiuosiuo-
ni kitus šiaip taip supranta. ' se miestuose, kaip Buenos Ai-, žalas galėtume pažymėti šiais 
Gimsta lietuviškai - angliškas res, Montevideo ir Sao Paulo, j apytikriais ir apskritais skai- 
žargonas. .Antroji, ten giniu- P. Amerika mažiau biznieriš-1 čiais:

Ka, bet lotyniška civilizacija Jungtinėse Vai. apie 650,000 
ir judri nuotaika sudaro jau
kias ir masinančias apystovas; 
graži, lengvai pramokstama

Ariogala - Piliakalnių Kraštas nes tų radinių vertės ligi šiol 
I žmonės nesuprato. O jų gau- 
!su. Turėtų kuris nors archeo-
I,Analoginė padėtis yra juk ir Kartu su senosios Lietuvos kad pati pilis stovėjusi ten Ingus ar senienų žinovas f šių

daugely kitų musų naujokynų,j kunigaikščių didybe dingo ir pat, kur dabar stovi evange-l rietu užklysti. Ir išaiškinti
neplaningai išbarstytų toli- j Ariogalos garsas. Dubysos u-, likų bažnyčia. Kai žiūri, tu- turėtų. O gal čia tik pėdsa-

j pės vamluo plūdo kaip plū- retų būti tai teisybė. Kalnas, '':l1 tų kariautojų, kurie žuvo
idęs, tačiau laikas išgriovė pi- rodos, kaip tik piliai statytį kadaise besigrumdami dėl 
ilis, apie kurias buvo kalbama supiltas. Jį supa iš vienos pu- riogalos.
nuo Baltijos krantų ligi Ma- sės Dubysa, o iš antros — ga- Tokių pat liekanų daug pa- 
skvos ir dar toliau, ir išdildė na gilus, stačiais krantais grio sitaiko ir Gėlavos dvaro rau- 
bfitųjų dienų žymes. Šiandien vys. Pati kalno viršūnė yra kuose. Čia taip pat stūkso pi- 
Ariogala atrodo kaip papras- keturkampė, lyg kieno sukas- liukalnis. Jo viršukalne apve-

muose kraštuose.
(Bus daugiau)

LVOk

1
nis atsparumas, nes laisvė vi
sus sužavi ir suvilioja.

Dabartiniu metu visame pa
sauly išbarstytas lietuvių at

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.
tas miestelis, kurių mūsų kra
šte yra daugybė.

ta. 1 sta iš visų keturių pusių ga-

si, karta- ir tuo žargonu ma
žai besinaudoją, nors dar mo
ka, o trecioji karta dažniau
sia nė to žargono nebemokės.
Lietuvių laikraščiuose jau į- kalba, draugiški, socialūs žmo1
vedama ir angliškų straips- nės vilioja prie savęs kiekvie- 
nelių, nes jie ten gimusiems Į nų ateivį ir migdo jo tautinę 
suprantamesni. Lietuvių kai- sųmonę, verčia užmiršti senų- 
bai išnykus, nutruks ir be- jų tėvyne. Nesukurdami savo 
veik visi Amerikos lietuvių' etnografiškos teritorijos, ten 
santykiai su Lietuva, nes ki- lietuviai jokiu būdu negalės 
tos lietuvybės žymės ten ly- išlaikyti kelias kartas savo 
gtai greitai nyksta. , tautybės ir kalbos. Jų likimas
lietuvių parapinės mokyklos irgi jau išspręstas: jų tolimes- 

Kurie mažiau vertina žiau- ni ainiai mokės tik ispaniškai 
rių tikrovę, tie dar tiki, kad ar portugališkai ir ne visi be- 
ir akademijos su kolegija iš-1 žinos iš kur jų seneliai yra 
gelbės emigracijų nuo galu-j kilę. Argentinoje lietuviai dar

Sovietų Respubl. per 40,000 
Vokietijoje per .... 40,(XX)
Brazilijoj per.......... 35,(XX)
Latvijoj arti .......... 30,000
Argentinoj arti___ 30,000
D. Britanijoj arti 20,000
Kanadoj per .......... 10,000
Urugvajuje arti .. 
Prancūzijoj ir ki

tur V. Europoj .. 
Australijoj arti ....
Pietų Afrikoje apie
Kuboj ir Meksikoj 400 
Tolimuose Rytuose apie 200

na aukštais pylimais, o vidu- 
įdubęs ir apaugęs med

žiais. Bekasinėjant įdubimų, 
randama anglių, degėsių, ply
tų ir šiaip senų daiktų. Seni 
žmonės pasakoja, kad žiloje 
senovėje ant šio kalno stūk
sojo aukuras ir buvo kūrena
ma amžinoji ugnis.

Šio piliakalnio papėdėje y- 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFaycite 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

1 RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANaI 0402

Bent per kilometrų nuo šios' | pyg
kalvos, kitoje Dubysos pusė J 
je, stūkso Baisiakalnis. Tai s 
aukščiausias piliakalnis viso-

LIETUVISUKltlMUlKllAn.1 AKI U Si-RClALiOlAS
e*icu«vinn ūkiu (ieiupiu.4, kun# loję šulinį ar kokį rūsį. Dažėm priežastimi galvon skaudėjimo, |

svaigimo, akių aptemimo, uervuotu-1 nai pasitaiko, kad būna pri-
uu. „n.. . ije apylinkėje. Nuo jo matosikasamas kažkoks grindinys.,*’ . J ,

kaip ant delno ne tik pati A- 
Ual tai garsingos Ariogalos rioga|aj Ja,. Betyga|os ir 
pilies liekanos — niekas ne- ](jėlavoe

skaudama aklų karšt), atltalao 
.rumpuregystę lr toilregystę. Priren
gia teiaingal aklniua. Visuose alsin
simuose egsamlnavlmas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
dos. apecuue atyua atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys att- 
tuiaomoa. Valandos nuo 10 lkl 8 v 
Nedėlioj nuo lo lkl 12. Daugely at
sitikimų akys atitalsoiiKM be aktnlų. 
Kainus pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 758910,000

5,000!" 25 METĮI PRITYRIMO
1,000, Pritaikyme akinių dėl viso- 

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

Visos diasporos .. 872,000 
Taigi netoli milijono lietu- 

ne taip seniai gyvina, bet jų vių gyvena už etnografinės 
kalboje jau daug ispaniškų Lietuvos ribų, apsupti sveti- 
žodžių. Brazilijos lietuvių, vos mų kultūrų ir išstatyti dide- 
prieš keletu mėnesių atvyku- jiems nutautimo pavojams, da- 
sių iš Lietuvos kalboj irgi te- žnai be savų mokyklų, tie ba
ko pastebėti portugališkų žo žnvčių, be lietuviško teatro,

tino nutautinimo. Tačiau pri 
siminkųn, kad vietinių įstaty
mų leidžiama lietuvių kalbai 
skirti tik iki 3 vai. per sa
vaitę ir tiek pat lietuviškai 
dėstomai tikybai, o kiti daly
kai dėstomi angliškai. Tad 
vien mokyklos pastangomis 
nepavyks mūsų išeivių lietu-| bėse seniau nusistoję tradici- i Montevideo lietuvių tenka tik

Tenka dabar kasti Arioga-

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

piliakalniai, dideli 
pasako. Seni žmonės kalba, plotai žemės ir Dubysos šlai-
___________________________ i tai net per 20 kilometrų. No-

I risi manyti, kad senovėje ir 
'čia pilies stovėta, nes netoli 
1 nuo čia yra vieta, žmonių va
idinama kapeliais. Beariant že- 
! mę arba žvyru beimant, daž-] 
nai čia randama žmonių kau-.i 
lų ir senoviškų ginklų. Kar-

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Tour Kidneys contain 9 mllllon tlny 
tubes or niters whlch may be endangered 
by neglect or draatic. lrrltatlng drugs. Be 
careful If functional Kldney or Bladder 
dlaordera make you ouffer from OtttltJ 
Up N ir h ta. Nervouaneaa. Loaa of Pep,
Fains. Rheumatic Patns. DizzIness. CIr- 
cles Under Eyea. Neuralgla, Actdlty.
Burnlng. Smartlng or Itching. you don t
need to take chancea. Ali drugglats now .
have the most modern •d™ need treat- (a |)UVO TUStU Vii'na kaukole,
ment for these troublea^a Doctor sj>rea- y r

i net persmeigta durtuvu. Kau
kolę vaikai sunaikino ar vėl, 
užkasė, o durtuvų pražudė,

ment for theae------------ - „.„.t.crlptlon called Cyatea (81ąa-Tea). Worka 
faat—aafe and aure. In 48 houra lt muat 
bring new vltallty and la guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger ln one 
week or money back on return of empty 
nackage. Cystex coats only 3c a doao at 
druffists and tho ruarantco protects you.

džių. Gauname įspūdį, kad vi- be geros tautiškai susipratu-! 12,v’ “t0,.;.30 ikl
° . „^-val. vakaro. Nedėliomis nėra

sose Naujojo Pasaulio valsty- sios vadovybės. Jeigu 9,000 1skirtų valandų Room 8
Phone CANaI 0523

Žemėlapis, kuriame aiškiai matome, kuriais keliais glima pasiekti Lakia rių ūkį. Tasai Ūkis žemėlapyje paženk
lintas keturkampiu juodu tašku, kur parašyta Cbarity’s Kami. Geriausias būdas Ij&hdarių Ckį pasiekti yra Jo- 
liet vieškeliu, kurs teip-gi vadinasi U. S. — 66. Joliet keliu važiuoti iki skerskelio, vadinamo Lemont Rd. Tuo ke
liu pavažiavus apie pusę mylios, privažiuojame Plainfield Rd. Tuo keliu į vakarus važiuojant po dešinei ir randa
me Labdarių Ckį. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 1 d., tame Ūkyje bus didelis metinis Labdarių piknikas. Visi 
kviečiami į tų piknikų atvykti.

AMttklKUS JUlE'lUVIŲ D AKT AKŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Otiso Phone Res. and Office ,

PROspeet 1028 2359 S. Leavltt St.
CANaI UiOb

OR. J. J. KOWARSKASi'lilčlClAtS aud SbltUKOK
2403 W. 63rd St., Chicago

DPI’1CE HULha 
. 2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Sunday by Appoiniment
1

Tel. CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 so. Arteaian Avė.

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

Tet. CANai 4121

DR. G. 1. BLOŽIS
LSKM 11BT As

22U1 YV. CeruiaK Romu
LrtMkVlkl Ot. /

tAlcUlUOk. Aliu « aKa aa aam>
iMUO 1 IKI fl vaRAMV
oeieuvj pKHKi bulmiu

DR. STRIKOL’IS
GUDlTDJAS ir CHlKlKUAS

' 4645 SU. ASHLAND AVĖ.
DIlso Valandos

i Nuo 2 iki 4 ir nuo b iki 8 vak.
Nedaliomis pūgai sutari)

Ofiso telef. liUUlevard 7820 
Nunuų tel. PROspeet 1930

Tat. CANai <122

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

Seredomia ir Nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJĄ

6631 S. Caiifornia Avė. ,
Teletonaa REPubllc 7»o8

Tai. UDUIevard 70 42

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

į DR. T. DUNDULIS
GIDYTDJAS tr CH1KUKOA8

4157 ARCHER AVENUE
Tei. VlRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30*'
756 VVEST 35th STREET

DR. J. e; SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas |

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

Tel. Office Laf 3650; res. Vlrg. 0669

į V 1 1 R Ū 8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 lkl 8:20 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 12 

valandai dlen*
Telefoną* MIDway 1116

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Res.: Tel. PLAsa 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 v. ▼.

Nedėliomis nuo 10 UU 12 d len S

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. 6. 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 lr Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sored. lr Subat. 2—9 vai.

V.1UO* rei. KKM.vCM 4844 
Kės. Tei. OrioyeniU ueli

• 924 M. TADMAN AVĖ.

OR. J. J. SIMONAITIS
UlltllUJAi ir CUlKUhliAb 

Vai. 3-4 ir 7-9 vak.
Ketv. lr Neueiiuuna susitarus’

Dienomis Tel. LAPayette 6798 
AAkilima Tei. OANai 0402

OR. A. J, JAVOIŠ
Uftiee: 20-43 W. 4/tn otreet 
vai.: 2 iki s popiet, i iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutart)

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 Menesyje

Tel. JAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo » iki 10 rytais __ ]
lkl « poplat — 8 UU 1:10 vakare NadUlomla im u ryta IM & ».».
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DETROITO UETUVIŲ ŽINIOS
EAST SIDE

Neseniai atvykęs iš Lietu
vos žurnalistas O. Vėjalis su 
kap. P. Jurgela lankėsi Det
roite pas prot'esijonalus, dva
sios vailus ir šiaip veikėjus; 
rinko fotografijas su parašais 
albumui įVy tauto Didžiųjų M u 
ziejun. Svečiai, be vizitų, kiek 
spėjo, pamatė svarbesnes De
troite vietas.

ir Al. Kiselienė reiškė dėkin
gumų už atjuutiuių.

Vakarėlis buvo smagus, dr
augiškas.

Lietuvių diena pagerbimui 
Vito Tamulio ir John Broaca, 
rugp. 19 d., Navin Field ge
rai pavyko. Prieš pradedant 
žaidimų žvaigždėms sportiniu 
kams V. Tamuliui ir J. Bro
aca kun. V. Alasevičius su ki
tais komisijos nariais įteikė 
gražiais dovanas. Vakare Lie į 
tuvių svet.j abejose salėse, 
buvo šokiai, kur dalyvavo ii 
sportininkai. Beje, prieš tai 
viešbuty buvo didelis bankie- 
tas; dalyvavo visi klebonai, 
profesijonaliai ir biznieriai, 
bei veikėjai.

Lietuvių svet. buvo pilnu
tėlė publikos.

Ona Barzilauskienė iš llo- 
mestead, Pa„ dalyvavo Juozo 
Mataičio laidotuvėse, rugp. 
2 d., kuris, po bažnytinių apei 
gų palaidotas Alt. Olivet ka
puose. Ta proga O. Barzilau 
skienč svečiavosi pas veiklus 
parapijos rėmėjus Petraičius.

O. Brazilauskienė llomest- 
ead, Pa., visaida dedasi prie 
veikimo. Turi išauklėję gra
žių šeimynų.

mos žinios

PASITIKO IR PAGERBĖ 
SAVO VADĄ

Šv. Grigaliaus choro vedė
jus varg. A. Alondeika rugp
iūčio pabaigoje su savo duk
rele grįžo iš Lietuvos aplan
kęs ten gimines ir pažįsta
mus; ypač džiaugias aplankęs 
savo virš 70 m. aniž. motinė
lę, kurios ilgai nematė. Net 
nei motinėlė jo, nei jis moti
nėlės iš karto nepažino.

Šv. Grigaliaus choras ta pro 
ga surengė varg. Mandeikai 
gražų sutiktuvių vakarų, ku
riame dalyvavo visi choristai 
ir daug svečių. Pasukyta gra
žių kalbų, taipgi choristai į-

. teikė varg. A. Alandeikai at-
Al. Alikelioniutė, Al. Karazi- . • , • . ,’ minčiai brangių dovanų — ba-

jaitė, Clevelandietės, viešėjo f. , ... ...d ’ ... Į tūtų. Choristai nepamiršo ir' Mikeloniutė yra; cu , , . ,, .Stulgos bei Alandeikiutes, ir 
I jiems įteikė po gružių dovanų. 
Chorui padainavus, paskui ja-

Detroite. Al 
daug dirbusi su Cleveland’o 
jaunimu; gabi veikėja, baigu- 

i si aukštesnę mokyklų.

Pasinaudojant gražiu oru, 
įugs. 8 d., Šv. Antano para
pija rengia piknikų pagerbi
mui kun. 1. 'F. Boreišio 15 
metų kunigavimo ir klebona
vimo sukaktuvių proga. Pik
nikas bus Beech Nut G rovė. Į 

' Tų diejių bus išleista radio.

unimas šoko ir linksminosi.
Buvęs.

CICERIECIAI I LABDARIŲ 
PIKNIKĄ

EMU. DENEMARK E“

sirinkite prie parapijos sve- gos ir prieš mėnesį turėjo sun 
tainės. Broliai Žialkiai visus kių operacijų, 
nuveš savo dviem trekais.

J. V.

Biznieriai yra aukoję gėrimo, 
valgių. Piknikas bus dar pa
margintas kalbomis. Kumš
čiuosią du žymūs boksininkai. 
Visi prašomi dalyvauti.

Moterų Sujungus 64 kp. pa 
sidarbavimu pas darbuotojus 
K. ir Al. Ališeikius, rugp. 25 
d., pagerbta narė Alorta Ki-
sėlienė, drauge ir jos vyras. ______
Arbatėlėj dalyvavo skaitliu- I _ __ , _ ,. . .................... Rugp. 2o d., Sv. Petro pakas būrelis sųjungiecių iri , .r „. , .v. . ... į, i rap. ir L. Vyčių 102 kp. beis-siaip svečių. 'V. Stepulionenei I , . .... . . .. ... x.. , bilinuikai žaidė baseball. Šv.paaiškinus vakarėlio tikslų, i _ . .f. .... T 7 Petro tymas išėjo laimėtojaislinkėjimus sudėjo varg. J. A. I . . T .. .. ,

v:......:. A 7 pnes L. Vyčių 6. .Vakare

Daugeliui jau žinoma, kad 
{Labdarių Sujungus Centro iš
važiavimas į savąjį ūkį įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
1 d.

Kaip Chicagos ir visos apy 
linkės kuopos, taip ir Cicero 
3 kuopa rengiasi prie to iš
važiavimo.

I

Blažis, Al. Šimonis. A. Kiselis

ARIOGALA — PILIAKAL
NIŲ KRAŠTAS

Lietuvių svet. buvo jaunimo

Šokiams bus gera muzika 
ir taipgi įvairių pramogų. Or 
ganizuojama stipriausieji žino 
nės virvės traukimo kontestui. 
Ciceriečiai mano čikagiečius 
nugalėti. Bėgimo ir kitokiose

VVell, jei gulima tikėti orui, 
tai vasaros sezonas jau bai
giasi, o su vasara baigiasi ir 
“lengvieji” laikai be atos
togos. Visi po poilsio vėl sto
ja į darbų pilni naujos ener
gijos, geros vilties.

štai, prieš porų dienų atgal 
grįžo iš atostogų gerai žino
mas Ciceros biznierius Juozas 
Šemetas. Jis su visa savo šei
myna atostogas leido rytinėse 
valstybėse. Kelionėj automobi
liu padarė arti trijų tūkstan
čių mylių. Viešėjo pas gimi 
nes ,draugus. Sako turėjęs ti
krai gerus laikus.

Antanas Ignatavičius i>o ap- 
pendicitis operacijos jau ve- 
veik sveikas ir sako “redi go 
to \vork ’

išbuvo iki sekmadienio ryto 
Tai bloga.

Tėvai turėtų kreipti dėmė
siu į ateities vyrus ir moteris.

Kai vaikai yra pradžios mo 
kykloje, tikri angelai, bei 
kaip tik laukan, tai viskų už
miršta.

‘ ‘Draugo’ ’ rašėjaa

vanas, kokios ilgai liudys, y- 
pač mano dovana, jūsų gerų 
širdį. Toks jūsų, brangūs cho- 
ristai-ei, atjautimas priduoda 
man daugiau energijos dirbti 
kartu su jumis Dievo garbei, 
mūsų parapijos pasididžiavi
mui ir Lietuvos naudai. Te
gyvuoja Šv. Grigaliaus chor
as! Varg. Adolfas Mandeika.

PADĖKA

Mūsų populiarus laidotuvių 
direktorius, Antanas Petkus 
išsijuosęs dirba. Sakos ir jam 
neprošalį būtų porų savaičių
atostogų. ....Šiuonu aš, kaip ir mano du- 

Bet kų Žmogus padarysi. .krelė, nuoširdžiai dėkojame
Jei esi populiarus, žmonių !gv. Grigaliaus chorui už su- 
mylimas, dirbk ir gana...

Rugpiūčio 24 d. vienas jau
nuolis savo namuose surengė 
balius (“party”).

pasilinksminimas; daug jauni- Į lenktynėse pasižymėję gaus 
Ino dalyvavo ir linksmai lai- dovanas, kurias paaukojo ge-

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
ra iškastas 50 metrų Jrgumo 
ir 20 metrų platumo tvenki
nys. Jo dugnas ir šonai išgrį
sti tašytais akmenimis. Pasa
koja, šį tvenkinį iškasė rusai

kų praleido.
Daugiau tokių vakarėlių.

WEST SIDE
1881 metais, kai buvo kilęs1 laikys mėnesinį susirinkimą 
sumanymas Dubysą sujungti, rugsėjo 5 d., 7 vai. vak., mo- 
perkasu su Venta. Kada tai kyklos svetainėje. Alalonėkite 
apylinkės gyventojai užsima- visos sų.jungietės būtinai at- 
nė tvenkinį išleisti, tačiau su- j silankyti, nes bus išduotas ra- 
.ranytno neįvykdė. i portas iš 17 seimo. Visoms

u . . „ . . • , svarbu žinoti, kas buvo nu-
stūkso dar vienas piliakalnis, | 
kurį žmonės vadina Aukšto- 
nos kalnu. Fio vienų jo pusę 
teka Dubysa, o pro kitą būta ^)n

rieji lietuviai biznieriai. Roo- 
sevelt Furniture Co. aukojo 
minkštų kėdę. Jos. F. Sudrik 
Furniture Co. — “srnoking 
stand.” Progress Furniture 
Co. lempų stalui. Pcoples Fui

Jau baigia sveikti Kricaus- 
kienė, žmona gerui žinoma Ci
cero biznieriaus, groserninko,

-Rov Kricausko.
Buvo pakirsta sunkios ii- svirduliuojanti, girti,

Dalyvavo apie šešiolika vai' 
kinų ir mergaičių (astuonios 
poros) pavyzdingų šeimynų. 
Prieš gražų pasilinksminimų 
niekas nieko negali sakyti. | 
Bet čia jauni vaikinai matės I 

baliuje I

niture Co. — prosą. J. Pan- 
Aloterų .Sąjungos 54 kuopa ga atvažiavus po raišką parie

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

James \Veiss, 1232 S. Spr- 
ingfield avė., suimtas už dali
nimų lupelių prie italų konsu
lato su šūkiu? “Šalin rankas

», .m* , nuo Etiopijos!”mostas mums sutiktuves grį- * ”
žus iš Lietuvos ir brangias do JEIGU GALVA SVAIGSTA,
_______________ ._______ _ SUSTABDYKIT SVAIGULJ

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizme paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtlnai neišsivalo ir todėl prapiatine 
bakterijas kurtos užkrečia jus Ilgo 
mis, susilpnina jūsų organizmų it 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE iSvaro visus nuodus 
iš jūsų sistemos. Yra milijonai mote
tų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakotnlngosė 
valetlnyčiose.

I NUb užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
,— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c Ir 
50c.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Houra
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how this old wor1d 

does make progress—now comes a 
prescription whlch is known to phar- 
maclsts as Allenru and srithfn 48 
fcoura after you start to take thls 
fefflft Actlng formula pnln, agony and 
lnflammatlon rauned by ezcess urlo 
ecid has started to depart.

Allenru does just *hat this notlee 
■ays lt will do—it is guaranteed. Ynu 
čan fcet one geherous bottle at lead- 
ing drugstnres everywhere fdr 85 
cents and If it doesn't bring the Joy- 
ous results you ezpect—your tnoney 
whole heartedly returned.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. dama iš Motėm Sąjungos sei-pravesto griovio kurį nesun- į w °
i * u-*- .i • i u mo buvo sustojusi pavėšiet1ku pastebėti dar ir dabar. Nei- . T,v>1 , , , ..

biznierius Lipskis, Music and 
radio store savininkas, atva
žiuos į miškų su savo garsia-1 
kalbiu ir linksmins visus visą 1 
dieną. Bus gerų kalbėtojų. • I

Nepamirškite, kad gera pro 1 
ga atvažiavus po mišk parie- j 
šutauti. Todėl visi ateinantį 

i sekmadienį kviečiami ir pra-
Aloterų Sąjungos 54 kuopos - • , • ..* ® ' somi nepraleisti progos. A įsi

įnn. J. H. Medinienė arrįž.-L , • T , __ •rengiatės į Lalslariij išvažia-

Išdirbėjai anUtenėg ri)il« pamiak- 
h b

DldUaula paaiaklų dlrbtvvi 
OhleagoJ

Snrirš 50 matą prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

— o-------------
Mes atlikome darbą daugeliui 
lymesnių Ohicagoa Lietuvių.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 
A. Pelke

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49ih Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109527 N. WESTERN AVĖ.

•rtl Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

I. F. Radiiusvintą. Pasigerėsite gražiu pro 
gramu, pasilinksminsite ir pa
kvėpuosite vasaros tyru oru. 

Kurie neturite automobilių,
savaitei Philadelpliijoje pas 
savo tetą P. Adomaitienę ir

nes randama ten ornamentuo- feri^an,a Pak<liui aplankė žy- galite nuvažiuoti trekais. Su 
mesnius įmestus. Pasilsėjusi 
ir vėl stos prie darbo. Vėliau 
žada parašyti savo kelionės 
įspūdžius. Koresp.

toli nuo griovio kadaise, ma 
tyt, būta kokių tai pastatų, S. M. Skolas

OdS West 18tb Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

tų plytų, čerpių ir kitų -staty
bos liekanų. Apie patį pilia
kalnį žmonės pasakoja daug 
gražių legendų, kuriose yra 
minimas kažkoks kunigaikš
tis, kurį palaidoję čia sidabri
niame karste.

Nors jtati Ariogala šiandien 
niekuo jau nuo kitų miestelių 
nebesiskiria, tačiau ji gali di
džiuotis praeities paminklais. 
Primenančių senovę liekanų 
čia galima rasti kiekviename 
žingsny. Paminėjau piliakal
nius tik kelis, bet jų čia dau
gybė, kurie neturi nei kokio 
vardo. Ir nenuostabu, nes A- 
riogala buvo uola, į kurią tru- 
I>ėjo visa senosios Lietuvos 
priešų galybė.

VIEŠA PADĖKA

Šiuo norime padėkoti šv. 
Pranciškaus seserims už ina-‘ 
louuiną, kokį jos parodė mu
ms būnant vienuolyne.

Taipgi dėkojam L. Al i bė
riams iš Esplon, Pa., už apve- 
žiojimą po visą Pittsburgb’o 
apylinkes.

J. I'ukdieiiS 
O. Ivinsltait^
M. Sūdeikienė.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDE1KIS
Ir

T fi V AS
Lengvata Umokėjlmaia 

Laidotuvių Išlygos

REPublIc 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja*

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PŠMDtELV DUtBCJAI

Specialistai iAkalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
■amių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sn pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys U-tefonalt
PBNRAOObA MII 

BKI^IONT M»5
ontost HiumtnB 

Viaoent

. J. Znlp
I. F. Endeikis

1646 \Vest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hcrmitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742

Ladrncz ir Šuns 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I.
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742
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Labdaringos Są-gos Išvažiavimas Su Dovanomis 5
SEKMADIENY, RUGSĖJO SEPT. 1 D., 1935

LABDARIŲ ŪKĖJE Lemont, III.

Bua įvairios rungtynės, k. t., virvės traukimas, moterų lenktynės, vaikų lenktynės; 5 vai. 
po pietų įvyks dovanų išdalinimas. Galėsite pasišokti ant žolyno prie geros muzikos.

Nuoširdžiai kviečia visus
Labdaringos Są-ga
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VIETINES ŽINIOS
MAROUETTE PARK 

ŽINUTĖS
TEISĖJAS GREEN DALY
VAUJA VARG. SUTIKTU

VIŲ BANKETE

AKADEMIKIŲ DAINŲ KONTESTO LAIMĖTOJOS 
LINKSMINO “DRAUGO” RADIJO VALANDOS

KLAUSYTOJUS
Vakar dieną, nuo 3:30 iki iiau ankstų rytelį”; Eugeni-

SVEČIAI
Vakar “Draugų” aplankė 

svečiai iš Philadelphijos kle
bonas kun. Valančiūnas ir 
klebonas kun. Čepukaitis. Sve

Mūsų parapijos piknikas į- 
vyks sekm., rugp. 1 d., Vytau
to darže. Darbuotojai ir dar- Rūgs. 4 d., jAuditorium vieš 
buotojos uoliai rengiasi prie'1)utyj (Michigan Blvd. ir Con 
pikniko, o parapijonai išank- KreRS St.), kur įvyks Chica- 
sto perka tikietus, kad gavus &08 Provincijos A argonininkų
dovanų ir linksmai praleidus 
laikų. Visi važiuosime, nes se-

sutiktuvių bankietas, dalyvaus 
ir Municipal teisėjas Thomas

4:30 vai., iš stoties WEDC bu 
vo girdėti trys dainų kontes
to laimėtojos; visos dainavo 
naujas dainas. Elena Šarkai
tė, trečios dovanos laimėtoja, 
dainavo “Molinis puodas”; 
Rita Zanauskaitė, antros do-

ja Nausėdaitė, pirmos dovan
os laimėtoja, “Onytė”. Visos 
gražiai dainavo.

D-ras A. Rakauskas pasa
kė įdomių kalbų apie sveikatų. 
Taipgi buvo girdėti visokių

jau nugriaustas. Šiandien 3 
vai. popiet dinamitu bus spro
gdinami pamatai antrojo bok
što, kuriam yra sunituota 
1,500 tonos plieno. 500 polici
jos ir pakraščių sargyba nuo 
ežero pusės bus pastatyta saučiai teip-gi aplankė Chicagos 

lietuvių įstaigas ir pažįstamus.' goti, kad j salų netoli sprog
dinamojo bokšto neįsigautų

Pranešimai
Moterų Sų-gos Chicagos ap 

skr. laikys poseiminį susirin
kimų penktadienį, rugp. 30 
d., Dievo Apv. par. mok. kam 
bary, 8 vai. vakare.

Susirinkimas bus svarbus. 
Bus raportas iš seimo, taip
gi bus renkama Mot. Sų-gos

vanos laimėtoja, “Aš atsikė- naujų ir įdomių pranešimų.

CHICAGOS SPORTININ
KAI VYKSTA I OMAHA, 

NEBRAŠKA

III. valstybės direktorė- A t- 
nei vienas žmogus. Spektaklio stovgs malonėkite skaitlingai 
pažiūrėti iš tolo manoma su-! susirinkti, taipgi nesivėlint. 
plauks apie 100,000 žmonių. M. Šrupšienė, Apsk. rašt.

kančių dienų—šventė. Bus ga- į^” Ureen. Be j°> dalyvaus ir 
Įima pasilsėti ir į “Draugo” ;daugiau žymių svečių, 
piknikų nuvykti. j Iš tikietų platinimo matyt,

Penktadienio vakare bus su ' kad šiame bankiete atsilankys 
sirinkimas visų pikniko dar- daug Chicagos biznierių, vei-
Rininkų ir parapijos komite
to. Visi susirinkite 7:30 vak.

Lietuviškos bolševikės mū
sų kolonijoje sumanė valgių 
kainas numušti. Jų tarpe ran-

kėjų ir profesijonalų. Pakvie. 
sta iš kitų miestų muzikų sve
čių. Graži ir trumpa muzika- 
linė programa sužavės daly
vius.

dasi ir viena bučernikienė, ku- ( Bankietas prasidės lygiai 
ri turi krautuvę ir pardavi- 8:30 vai. vakare. Po bankieto 
nėja valgius aukštomis kaino-1 bus šokiai prie geros muzi- 
mis. Pati kapitaliste ir biz-1 kos.
nierka bando bdlševizmų pro
paguoti.

Minėtos kūmutės bandė ga
uti svetainę pas lietuvius, bet 
klebonas nedavė. Tat uųėjo 
pas airius, kurie jų nepažį
sta. Katalikėms moterims rei
ktų tokias pliotkininkes igno
ruoti ir su joms neužsidėti, 
nes jų tikslas — ne prekių 
mažinimas, bet kaip daugiau 
įtraukus moterų į bolševikų 
abazų. Tai vilkės avės kaily
je. Rap.

Prašoma rezervuoti vietas 
iš anksto. Del rezervacijos te
lefonuokite B. Bulotai — Vic 
tory 1404, arba I. Lukošiūtei 
— Hemlock 1883.

Rengimo Komisija.

Į LABDARIŲ PIKNIKU

ŠPOSININKAI
Evanstono policija ieško 

dviejų “šposininkų”, kurie 
užpraeitų naktį pravažiuoda
mi mažu automobiliu sugedu
siais kiaušiniais apmetė ki
tus automobilius. Spėjama, 
kad tai girtų vaikėzų darbas.

ARTINASI DRAUGO-VYČIŲ TENNISO 
TURNAMENTAS

“Draugo” teniso turna- Genutį, 
mentui registruotis liko tik Avė.
kelios dienos. Norintieji įsto
ti, prašomi pasiskubinti už- 
siregistruoti.

Žaidimai įvyks McKinley, 
G age ir Ogden parkų aik*

4362 So. Artesian

Geriausi Marąuette Park 
basebolininkai rugp. 31 d. 
automobiliais vyksta į Oma
ha, Nebr.

Šioje sportininkų ekskursi
joje dalyvauja ir pats pro- 
moteris ir tymo menedžerius 
Jonas Juozaitis.

Kvietimas iš vakarų buvo 
gautas nuo Šv. Antano para 
pijos klebono kun. J. Jusevi- 
čio, buvusio vikaro Gimimo 
Pan. Šv. parap.

Tymų sudarys šie sporti
ninkai: A. Giedraitis, .V. Va-

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 ACTOMOBILE8

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Cicero pas J. Jurgelų,
1526 So. 49th Ct.

Roseland pas A. Vaitkų,
10738 So. Wabask įAve.

Bridgeport pas J. Sėhul-
štėse. Pirma žaidimo diena tenų, 927 W. 33rd St.
— rūgs. 7 (šeštadienis) lį Marąuette Park pas A.

'vai. popiet. 'Šimkų, 6925 So. Maplewood
Informacijos ir registraci-‘ Avė.

jos Mankos gaunamos pasi North Side pas A. Slautų, 
direktorius, kurie randasi 1657 N. Paulina St., arba pas įlentinas, .L Stalionas, A. Ki- 
ftiekvienoje kolonijoje. generalius vedėjus Al. Man-

West Side “Drauge” ir stavičių, 1645 Wabansia A- 
pas J. Glebauskų, 2121 W. ve. ir Jaek Juozaitis, 6822 
23rd PI. ISo. Rockwell St. (Republic

Brighton Park pas Jonų 4631.) - - Rap-

Bridgeport. — Ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 1 d. tro- 
kas išeis į Labdarių piknikų 
nuo pp. Gudų krautuvės, 901( 
W. 33 St., 9:30 vai. ryto. Pik'

VYKSTAM Į “DRAUGO” ;“^eim6,oiai ga 
LAOORDAY PIKNIKĄ l.Ku™

* tiems bus 3 trokai, kurie eis 
nuo bažnyčios 9 ir 10 vai., o 
paskutinis 12 vai.Town o f Lake. — Visi town

nikas įvyks Labdarių ūkyje. Visi važiuokit į labdarių pi-
kur bus labai smagu dienų 1,ai» važiuoti į Dr Riešutu bus salima ve-
praleisti. Piknikieriai praSo- W piknikų, Vy £***“"bUS ga"ma V*
mi vietas užsisakyti išanksto ^au^° daržan. (Visi turėsime

‘ - Round “»°od thne”

nas (kapt.) S. Sabutis, P. 
Guutorus, C. Petronis, V. 
Eičas, F. Slazas, E. Rūbas, 
S. Sukis, J. Šimkus, J. Jur- 
gela, A. Martišius, P. Beino- 
ras, S. Soparis, G. Kruko- 
nis, J. Murauskas ir J. Juo
zaitis. Lietuvis.

ŠIANDIE GRIUS SKY RIDE 
BOKŠTAS

Pasaulinės Parodos Chica- 
B. G. goj vienas Sky Ride bokštų

pp. Gudų krautuvėj, 
trip tik 35c.
.. Jonas Dimša

4r

PLATINKITE “DRAUGI”

Šiomis dienomis žinoma biz 
nierka Ver. Vaičkienė, pagra-' 
žino savo antrų namų. i

Rugsėjo 4 d. išvažiuoja į 
St. Marv’a Mission House, 
Tecbny, III., Povilas Duzin- 
skas ir VI. Ginčiauskas. Povi
las pradės 4-tų metų mokslų. 
Abiejų tėveliai yra geri ir pa 
vyzdingi katalikai.

Šv. Kryžiaus mokykla atsi
darys rūgs. 3 dl

Stotis T. O. F. L.

Keturiems mėnesiams į kalėjimą. /Vasyl Korpan 
ir jo namad-bučernė adresu 7214 iGreenwood avė. Kor
pan nubaustas keturiems mėnesiams į kalėjimų ir pi
nigine bausme už tai, kad, pildydamas ondlerius žmo
nių gaunančių pašalpų iš valstybės pašelpos fondo, 
valstybei nusuko keletu šimtų dolerių. (Acme Photo.)

IR MES I LABDARIU 
PIKNIKĄ

BRIGHTON PARK. — Lah 
darių 8 kuopa rengiasi prie 
rudeninio išvažiavimo rugp. 1 
d. į labdarių ūkį. Tikietai du 
odami dykai. Kurie turėsite 
tikietus, atvažiavę, sugražin
kite prie Brighton Parko už
eigos. I

Brighton Parko vyrai bū j 
kitę pasirengę susiremti vir
vės trauktime, kad mes lai-1

METINIS DVIEJŲ - DIENŲ
PIKNIKAS

Sekm., rūgs. 1 d. ir Labor Day, rūgs. 2 d. 
8V. KAZIMIERO PARAP. KIEME, GARY, IND. 

15th Avė. ir Buchanan gat.
Muzika — Gėrimai — Žaidimai

Įžanga visiems dykai, širdingai kviečia visus dalyvauti
Kleb. Kun. J. Jno. Vincius ir Rengimo Komitetas.

J

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam *
Pirmus Morgičius

Priimam I.ietuviikns Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Casb 
Vlaokloa RUIes Insurance — Ugnies, Vėsuios, Automobilių, 

stiklą tr tt

|OI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

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

KEIS! UčIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
u.\.<i iniji-;

BUTCK *35, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas.......... $895
BVTCK •35, Club Sedan su trunk. garantuotas........................$825
BTTTCK *35. 5 Sedan 47. garantuotas ......................................... 8795
BVTCK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant....................... $995
BT'ICK '34. 5 Coupe 53, mažai vartotas, garant........................ $895
BVICK ’34. 5 Sedan 57, puikus karas, garant............................ $795
BVTCK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant.................................... $895
BVICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant...................... $495
BVTCK '31. Sedan 91, geroj tvarkoj.............................................. $395
BTtTCK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ........................... $ 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas ........................... $95
BUTCK '30. 7 Vimo. SeSI drat. ratai, eina O. K........................ $225
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ......................................... «S«5
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... $495
CADILLAC '23. 5 Sedan, gera vertenyhė .................................... 8 95
CHEROLET '30. 2 durų Sedan, Svarus mažas karas ....$225
DOPOE ’28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas ............... ............. 8 85
FORD '34, Convertibie Coupe, pirmos rūSies .......................... $425
HUDSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K.................................................. $ 95
T.A SALLE '31. 7 Sedan. toobuiam stovy .’.............................8595
LA SALLE '31. 5 Sedan. puiki vertybė.........................................$495
LA SAT.T.E '30. 5 Redan. 6 drat. ratai .........................................$345
T.A SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ......................................... $195
LTNCOI.N '30. 5 Sedan. labai pulkus ......................................... $295
NASH '32, 5 Sedan. geras mažas karas ............................. . $285
OLDS '30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj ............................... $225
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ............... 8875
PACKARD *11. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............... $395
PACKARD *30. 7 Sedan. puikiam stovy .............................. $325
PIERCE '30. 2 Coupe. labai pulkam stovy............................... $195
PONTIAC '34, 4 Durų Sedan. kaip naujas ............................... $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

RENDON OFISAS
!■

LIETUVIAI ADVOKATAI:
ISsIrenduoJa ofisas ant virSaus ap-. 1460 No. Paulina St.

tiekos. Atsmaukite: I Phone ARMitage 0590
5108 Archer Avenue. I

Reikalingi kontraktoriai

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam Fitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

Marian Hllls Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.
PARDAVIMUI BIZNIAI

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

OražlansloU Taverna Kenoshoje. pui
kiausiam flksčerlals. 8 kambariai gy
venimui virtuj. Persiduos už pusę 
tikros vertės. Kalnova $15,000. 4 ar 
T. tflkatsnčlal bus priimta kaipo |- 
mokėilmaa. Paiflkanus galima Išmo
kėti l.ngvals mokesėlals Namam la
bai modemiėkas su karėtu vandeniu 
tildomas.

C. B. TAVFRN 
2SO1 — 52nd St. 
Kenosha, Wls.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPuhlie 9800

! PARDAVIMUI NAMAI, ' 1 .....
7 kamb. namas. Karštu van 

(Teniu šildomas. Apdengti por 
čiai, ekstra dideli kambariai. 
$7,000.00.

4212 No. Kildare Avė.

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4881 8OUTH ASHLAND AVENUB 
Res. ISIS S. ROCKWEI,L 8T. 
Telephone: REPublic 9728

Res. 1227 S. BOth AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 6895

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


